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న Brae { 

రమారమీ యొనిమిదివందల సంవత్సరముల కిందట డిల్లీపట్ట 

ణమునకును గ న్యాగుబ్బనగ రమునకును నజుమనున్న యమునాగంగా 

(పాంత కాంతార (పదేశంబు భొక నాటి నాయంశగాలమున. జూపరుల 

క పరిపితానందభయ దాయక ములగు రంగ స్థలము లె యుండేను. 

మూర్చ మతులగునో ఆర్యావర్తవానులా రా! వదోన్నత్తులై, సత్యవి 

ద్యావీమూరు లై, కుమ తాచారములంబట్టునడి, మొక మళ్యాభావమున 

మెలంగుచు, మూతృభూమియగు నార్యావ న. సించుకైన నభి 

మానముంచక, పరస్పర ద్వెషంబుల జనింపం జేసికోసి వు ప్కృత్యముల 

గావింప సనుక ట్రిలిరి కావున నందజఆకు బుద్దివ చ్చునటుల మోమై దాడీ 

వెడలం బరరాజు నెకనిం లోత్సౌెహపఆ చెదనని కోపారుణితలోచ 

నుండె యవనదేశమున కేగుచున్నాంచోయన రవి పడమటిసమ్ముద 

మున. (గుంకుచుం డెను, అట్టి సంధ్యా కాలమందు యమునాన దికిం/గొం 

చెముదూరములోనున్న మధురానగరమున కొకమైలు కిందుగా నది 

రాక ఫర్లాంగుయెడములోం గొన్ని బండ్లు నడిచిపోవ్రచుం డెను, బండ్ల 

న్నియు నెద్దులుమోయగలిగినన్ని సరకు బసాలశో నింపబడి, వర్గము 

వచ్చినను దడియకుండుట కై యర చేతిమందములగు పెద్ద పెద్దమైనవు 

గుడ్డలతోలప్పంబడి |త్రాళ్ళచే బిగింపంబడియుం డెను, | పలిబండియొకి క. 

సెథాగమునం దుపాకుల. _చాళ్ళయందుదోవి నడుమున(గట్ల్టు కని 



9 రాణీసంయు క్ర, 

యున్న కశూరుకత్తులు క్రిందికి వేలాడుచుండ నిద్దజిద్దజుసిపాయిలు పడీ 

యుండిరి, బండ్ల పారంద ఊకొసాయంకాలమున కుత్తుక నిండం (దాగిన 

సారాయిమైక మ" వలన నొడలువముజచి తలలు వాల్సుకొని పోవనూగు 

లాడుచు మిట్టపల్లములుగానున్న నేలమై నడచుచుండుటచే బుడ్లదరి 

పడినవు డెల్ల. డామునునదరిపడి లేచి యెడ్రనదలించుచు. దోలుకొనిపోవు 

చుండిరి. సెభాగమున(బడియున్న సిపాయిలుసహితము వారిశోసమా 

నమగు నవస్థయందు? ౫ టచే వాగును దమకు మిలంకువగ లీనవు డంత 

యు బండ్రవారల నదలించుచుండిరి, శాతు మెత్తనివాండైన గుల్ల 

మొంటికాలితో నడచుననురీతి వార ౧దటు నట్టిస్థితియందుండ నెద్దులె 

టునడ చుచుండినదియ.( జదునరులే యూహింపలరు. బండివాండు 

కోలతో బెబ్బంచీసినవు డెల్ల ఆండుమూండడుగులు ముందుకులాగుచు 

మిట్టవచ్చిన వెంట నే యాగిపోన్రచుండేను, ఆగి పచ్చిక మేత కాసపడి తవు 

యిష్ట్రమువచ్చిన శ్లుల్ల లాగికొనిపోవుచుండెను, _ కావున బండ్లన్నియు 

సిపాయి లేర్చ ఆచుకొొన్న మాగ౯ముందవ్చి ఈనలావల(జెదరి నిలచి 

యుం డెను. 

ఆతరుణను.న( దూర్పుదిక్కు_న నించుక మబ్బుపట్ట చల్లని వాయు 

వులు ఏవనారంభించెను. మేఘములు [కమకమముగా వృద్దియగుచు 

న్నకొలంది గాలియుమిక్కు టమగుచుం డెను. పరోఖకా రార్గము ఘనులు 

సల్పు కార్యములకు విఘ్న ములు సంభవించు చుంట పస్తుత కాలమందు 

గూడ సవాజమేయెయన్నదిగ దా! రానురాను గాలి పబలమై మహో 

సత్వములగు వృత్షముల నల్ల లనాడించుచుం దన పకంపన నామమును 

న్యాక్ బఆఅచుకెనుచుం డెను. అమితమగు నెండ వేడిమివలన(గాలి 

య నేకజంతుసంచారములచే [దస ేణువులుగమారిన భూభాగమం 

దలి ధూళియంతయు, రుంయూసిలవశంబున నేలనంట్ట వాలి యూగు 



టం 

లాడు తీగాలయొక్క_ శావిళ్ళమూలమునం బై కిలేచి (పబలనుగుచున్న 

జలదసంఘుమును మజింతదట్టముం చేయుచుండెను, పండినేల రాలి మెం 

డిపోయియున్న యాకులన్ని యు గాలి చేంగగొట్టుకొనిపోవునవుకుం బుట్టు 

గలగలయనురొదలును, వెదుగ్నుమాకు లొండాంటిశోడ నెరసికొని 

యుల్ల్ణ్రూాత లూగుతరి( లుగు కిజుమును రావములును, నతిదిర్హము లై 

చువ్యలంబ లెమింటినంట( బెరిగినవృ క్షుజాతులం జుమ్మునుక బ్దములును, 

బవనవేగమునకు నిలువంజాలక విగిగి నేలంగూలు వివిధతరు శాఖా 

సమూవాంబుల ఫెళ ఫెళాశావము లును, గాలితాకుడ వలన నత్యున్నత 

ములుగ లేచి నురుగులుగట్టం దీరములంగొట్టుకొను యమునా తరంగ 

ముల యార్భాటములును, యెండ వేడిమివలన. దాపంబతిశ యింపశుమ్ను 

లిక నొంది యాక్ సిక మగ బొడమినట్టి మేగుముంల(గాంచి యాపహ్హాద 

మున గాలిచేం వింఛములువిగియ నాకునెమలుల (కే కారములును, 

వర్ష ధారలకానించి కా చుకొనియున్న చాతక పోతంబుల సంశోపూ రావ 

ములున్తు గమలాగార సంఘముల స్వర ందనంతాంములనల్లు పరమ 

హంసలమగు మేమువిషధరుండగు వీనింజూడనోపమని మలంగి పోవు 

చున్న వనమేఘోదయమునకు వెజచి యమునయందలి శత్రష్మతం 

బుల నృత్యంబుంజాలించి యాక సమున శెగ యు రాయంచలసందడులును, 

వనతలంబు నెల్లెడలం (బతిధ్వనులువుట్టబొబ్బలికు శార్హూలాది కూర మృాగ 

భయంకర ధ్వానములును, దమతమనెలవులజేరంజను నానావిధపతంగ 

కుల కలకలంబులును, నేక్షమై యరణ్యమంతయు నల్ల కళోలమగుచుం 

డెను. ఎవరుగాని తమలో(దాము కలహించుకొని మైకమత్యవిహీ 

నుతై మెలంగుట చే నట్టవార లంతే బలవంతులైనను దుదకు మొద 

లంటనాశనమగుదురని లోకమునకంతయు నెజుకపఅచుచున్న ఏయో 

యనం |గిక్కిరిసి యొండాంటిశోడం బెనవై చుకంబోయిన వృతజూల 
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— 

ములుతప్పం దక్కిన గొప్పగొప్పమహీరుహములు సహితము వాయు 

వునకులోనై కూరుడు (వేళ్ళవళోంహాడం 'బెల్లగిలి చేలఇసాలు చుండెను. 

పరులంద జాన్నిగతుల నాటుకపఅచుచున్నను ఘనులు తాము 

పూనిస కార్యముల ఏిడనాడక సల్పు చుచేయుండి, యవితీఠిన వెంటనే 

యత్యుళ్సాహమున నెర వేర్చిగెలువుం/గొందురనురీతి, దుమ్మెగరిపోవు 

నట్లు గాలిపీచుచున్న సమయమందే చినుకులునునారంభమై. గాలి 

యడగినశోడ నే వర్ష మెక్కునగాసాగాను. (కమ్మ క్రమముగ వృద్ధియె 
సంవతజ౯-కాలఘనాఘనముల చందంబున వాంగులువాజంగురియయగడ6 

గౌను. మేఘుడు ధార్మాపవాహ పూర్యకంబుగ. గాళిందికన్య 

కకు మా కికముల _సమర్బించుచున్నా (డోయనం  బలువిధములగు 
మలైలు జాజులణోడంగూడిన లతావితతులు వాయల వెంట. గొట్టు 

కాని పోయియమునయందు. చేరు చుండెను, ఆ ర్యావ_ర్తమువకిశ ముం 

దురాంబోన్స దుర్గశ లందలంచి పంచమహాభూతంబులు జాలింబడికాలు 

వలుగట్టవిలవించు చున్న వఏియోయన థారలత్యంతము లై జోరున వర్షము 

కురియు చుం డెను, 

అనక్షైగడియలకొలంది నాకస్త్రముచిల్లిపడినట్లుల గడవలతోం (గు 

మ్మురించినగతి వానకురియు చుండ హోలారస పాన మత్తు లె శరీరము లె 

అులగక పడియున్న పెసిపాయిలును, బండ వారలును సగము తడిసిన 

వీదపం గలిగిన చలివలనందెలివినొంది నలుదిక్కు. లంబరికించు నప్పటికీదిశ 

లగుపడసియంత దట్టముగ వర్ష ముకురియు చుం డెను, అందున కాశ్చర్య 

మన్ను ల బండ్లనొక మహావృతుము క్రింద నావీయందబును వానియ 

డుగుభాగ మునకు(చజేరిగీ, అనంతరమిం చుక నేష్టన కావర్థసంరంభమడంగి 

జల్లుపడుచుండ బయటికే తెంచిదూచి తాముదారితప్సి చేరొకచోట 
నుంగుటంచెలిసికొనిరి, అందులకొకసిపాయి కో పోద్దవితు డై తనలాకీకజ్ఞం 



ముదటి ప కరణము. ర్ 
ae, 

జేయూనిబండ వారినందటి జావ(దన్న మొదలు పెప్పెను. మజికొందణాసి 

పాయిని శాంతంబజచి యావలకు. గొంపోయి బంధక్షుకటట్టుండని యూ 

వీంప వారలు “అవ్యూ! నేడు న ర్ధముమిక్కుటముగ గురిసినందున నేల 

యంతయు నానియున్న ది, కాన బండ్లు నశువ(జాలన్ర, మరల ేవునాలు 

గుగంటల శేందప్ప యివ్వుకుక్ళ్టుటకు వలనుపడ” దనివిన్న వించుకొనిరి, 

అందులకు సిపాయిలును సమ గతించి నాలుగుగంటల వేళ భోజనములు 

చేసికొనియే బయలుదేరిగి కావున నార్మాతి యింతవరములో వేరొ 

కచోటికిబోవ నేటికని యావృక్షముకింద నే మజునాంటివరకునుండ 

నిశ్చయించుకొనిరి చలి యమితముగ నుండుటచే బండ్ల పారలచే(దడిసిన 

యెండుక శ్లులం దెవ్పించి (పోవు వేంంంచితాము వెంటంగొని తెచ్చినయా 

ముదముబోసి మంటం జేసిరి, ఆముదవుం [బభావమున నాకు లెగాదిగ 

ముండుచుండనందటును దాసిచుట్టుంజేరి చలికాచుకొనసాగిరి. కొంద 

ఆువ ర్ట ముకురియు చుండ బండ్లయ డుగునం గూరగు చున్న ఫుకు మోందంబడిన 

మంటిజల్టులంగ డుగుకొన దున్తులంద్ని లంగోటీలబిగిం చుకొని నది శేగ 

బయలు వెడలిరి, 
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కొంతవడికటు లానీపాయిలు నదింజేరి యందటు నీద నేర్చియు 

న్న వారగుటవలనం దమయిస్థ మువచ్చినట్లు నీళ్ళశోజెర్లాటమాడుకొ 

నసాగిరి. నాండుగృస్ట్యృపక్ష పాడ్యమియగుట యునప్పటికి చం దనుండల 

ము బాగుగ పకాశింవుచు నెక్కి_వచ్చు చుండెను, వానసంపూర్ణ ముగ 

వెలిసి ధూళి లేక నిర్శలమైన వాయువులు వీచుచుండెను. నదీతీరమంత 

యు సోోరుమను గప్పలరొదలతోనిండియు౨ డెను. ఇవి కాకకిమికీటక 

ములు కీచుమని శబ్చెంచుచుం డెను, ఆకసమునం దేభాగమునను నించు కె 

న మబ్బు లేగ పకాశమానమై వెన్నెలకాయుచుండ నాసిపాయిలునది 

యందో"ండొెరుల సె నిర ములంజిమ్ముక్ "నుచ్యు గొట్టుకొనివ చ్చుందుంగలు 

మొదలగువాని నెస్టన నై చుచు నింకను న నేకగతులవ ర్రించుచుండిరి. 

సీటంబడినచ్చువాని. బ్య్టుకొనిబ యటం చార వేయుచున్నతరి నెకనిచేతి 

క్ర వెంట్రుక లుదగుల. జప్పుననుల్కి_ పడీ మరల ధైర్యము. దెద్చుళొసి ప 

రీకింప మనుష్యునితల స్పష్టముగ లోన్చిం చెను, వాండును దాసియబట్టుకొ 

ని యీడ్సుకొనివచ్చి తీరమున వై చియాసంగతిందక్కిన వారల కెజుకంయి 

అుపనందటు పరువెత్తుకొనివచ్చి యాశరీరము చుట్టు జేరి ఏవ్నీంపసాగి౬ి, 
అత్తరిని కిందిసం భాషణ (పారంభమయ్యెను. 

ఒక మహమ్మాదీయ.(దు,___లఅరె ! ఎవండురా పీడు* కాఫరువలె 

నున్నా (డు, 

ఇంకొకడు. ఎవండై న నేమి * (బతికియున్నా డా! 

వేరొక రజని లెక ఖై డ వొరకినాండు? 

శరీరమును దెచ్చినవాండు.._అల్ల దే! యానైవున. గొట్టుళొనిపోవు 

చుండ మొదటదూచి గుండబా చ్చెయని పట్టుకొన(బోవ వెం 



ల 

[(టుకలు చేతికి దగిలినవి, తరువాత దిన్న గంబరిశీలింపమనిసి. 

ఆసవయమున వేరొకండు శరీరమును సమిోవీంచిపొట్ట పెం గా 

లు పెట్టి దొక్క_ లోపలనున్న నిళ్లస్నియు రం ధములద్యారా జిమ్మనగా 

ట్రములనుండి వచ్చునట్లు బయటికితెంచెను. అంత(గొంద +₹కాకాయ 

మును జలిగాచుకొనుచున్న నెగడినద్దకుంగొంపోయి (పక్కనంబరుండం 

బెట్టి తమశరీరముల(దుడిచికొని క త్తదుస్తుల. దాల్చియందటును దా 

రజా చుచు( జుట్టు. గారు చుండియుండిగి. కొంతవడికా శరీరముకద తె 

ను. దాసింగాంచి ధొకి (జు 4అనేవీని దె.త మొండి ప్రాణము ముండ నా 

డింతనదిలోం బడికొట్టుకొనివచ్చియు (దెతికినాయడే,,, 
౬ 

అత్తరి నిసమూపహమునరకు. గొంచెము దూరమున నుండిన మటి 

యొకండు ద్నఆఅకువచ్చి ఏమి! _పాణమున్న దాః? యనియడుగ 
౧ 

నున్న దనివచించిరి, అంతనాసీపాయి 

((అట్లయినమరల నెత్తుడు. సీటంారవై చివ తము” ఉచ! 

దు ర్మార్టుండా! (ప్రాణినిగాపాడిన  నెట్టిమోత్షనుఖములు కల్లునో 

తెలియవా?” అనితక్కినవారు వచించిరి, అప్పుడువారందజకు నాయ 

కుడుగానున్న వానికిని నాతురకకును ఈ కి)ందిసం భావణజరి గను, 

సిపాయి, 9ప్పు డెట్టి సౌఖ్యముక లిగిననుునివా_ర్తనుల్తానుగారికి తెలిసిన 

వీదయప గలుగు సౌఖ్యము తరువాతనే! 

నాయకు... ఈసంగతీ నులానుగారికేల తెలియవలయు? 

సీపా, దొంగతనము దాగియుండునని తలంచెదవా 

నాయ.__వడిచినావు లే! సేనాపతికూడనామాట జవదాట(డు. ఈ 

వార్తనులానుగారి శకేజుకంబఅపవలడంకు తెలుపవే తెలు 

పండు, ఇంక నివంటివారలుండిన సరి. 

సిపా,---నాటోటివారల నూటనటుండే సమ్మూ, నులానుగారి యళ 
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బాలింతువా * లేదా? కాఫర్ కంటంబడినటు లన. ద త్రణము 

వాని జంవీవేయుమనిక దా వారియు త్రరును. 

నాయ... నియధిక| పసంగము( జాలీంచియావలకుపో ! 

సిపాం---సరియీ, సమయమువచ్చిన వుడు మాత్రము నేనుస వాయ 

మునకు వచ్చువా(డనుగాను, 

నాయ....పోరా! సీలాటిడివానాలు సహాయ మొనరించిన నెంత! 

యొనరింపకున్న నెంత ! 

అనవా(డావలకు వెడలిపోయెను, కొంత సేపటికి సిటదొరకిన 

వాడు కిన లుదెఅుచిచ ట్రుజట్లనున్న వారినవలోకించు చు బొట్టంజూవించి 

యైగణజేయనదివారు గ్యహించి తమదగ్గరనున్న గోదుమవిండిని. చె 

చ్చి యా నెగడిమోంద నే జూవగాగాచి వేడివేడి జూవవానినోటం బోయ 

మింగ సాగాను, అట్లు వా(డువలదనునంతవటకరు( బోనివిదప గిన్నె నావల 

నిడి యొండారులతో ముచ్చటించుశొనుచుం గూరుచుండియుండిరీ, 

జావకడ ప్రలో(బడిన కొంత సేపటకీశ క్రివచ్చి యామనుజుడు బాగుగ 

గనులందెఅచి చెంతేనున్న సిపాయిలంగాంచి ఛభయంపడసాగను, అందు 

లకు వారుభయపడనలదసివానితో (జెప్పి సీవెవండవసియడిగిరి, అందు 

మెవాండదివరకు దవ్చించుశి సి వచ్చిన ని పాయిల వేషములును వీరి 

"వేవములును నొకటిగలాస్పించినందున వారు పీరొకటియేయనితలంచి 

తననిజవృతాంతేము  వెలిబజచినచోం దనకొక్క_డనే మృతికలుగునని 

యో కి)ందిరీతిగC దనసంగతి వచింపనాగను. 

“అయ్యా! 'నేనుముధురానగరమున నొక గొ జిల కాపరిని, నది 

యొుండిపోయియు౦డు కాలమున దానిదాటి యావలిగట్టున ననుదిన 

ము నామందను మేవుళొనుచుందును, ఈదినమునను నశ్లుగా జైలందో 

లుకొనిపోయితిని, సాయంకాలమగు నప్పటికీ మబ్బుపట్టి చినుకు 
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లారంభమయ్యెను. పెద్దవర్ష ము కాశమును పే కొంపంజీరుకెనుట మంచి 

దని మందను నదిలోగుండ నడివించుకొనుచు నింటిశేగుచుంటిని, అ త్త 

రింబ)వావామునకు నిలువ లేక రెంకుమూండుగ్ "జ్రైవీల్లలు నీటంబడి 

కెట్టుకానిపోనుచుండ వాసిందక్కి.ంచుకొన నేనును నీటదుమికి యీదు 

కానిపోనుచుండ నదివగకారంభించిన చినుకులు మిక్కుటమై యాక 

స్నిక ముగ బెద్దవర్రముకురిసెను. చీకటులును గ)మ్మెను, ఆచీకటి 

యందు గాజ్జాలలనున'లేక విసిగి తుదకు తీరమున కీదసాగితిని, 

ఎంత యీదినను గార్యము లేకపోయెను. [కమ్మకమముగరబవాహమధి 

కమై నన్ను వెనుక శే నెట్టి వేయుచుం డెను. కొంత సేపటికి నాయ నయవము 

లన్నియు బలహీనములై నందున( గదలింపంజూలక మిన్న కుండవలసిన 

వాండనై తిని. అనంతర మే మైనదియు నాకు.చెలియను,. మరల దెలివి 

గలిగి చూమనప్పటికి మోారగువించితిరి. మూరలే న్మాపాణదాతలని 

తల(చఏిదను,,. 

అనివచించి తన యాలుబిడ్లలం దలంపఫునరకు. దెచ్చికొని కపట 

దుఃఖము నభినయింపసాగను, అదిచూచియొకసిపాయి “అచే!దివోనా! 

ఇంచుక సేవు కింద మేము సెకిందీయక పోయియుండిననీపాటికి మృతి నొంది 

యుందువే, అప్పుడి భార్యాస్న తు లేమగుదురో!,, యనియడి౫ను. అం 

తవాండు మరల (అయ్యా! (బతీకీయుండగ-నేక దా! యీాచింతిలన్ని 

యు,” ననిపల్కెను. అప్పుడింకొక(డు ముందటికీవచ్చి తక్కినవారి 

ఈ (అరే! పండుగా జ్ఞాలకాపరిక దా! వీసి నెటులైన లో,బఆచిళొని 

యుంచుకొంటిమా మాంసము దొరకక చచ్చిపోవుచున్న మనకీ దేశ 

మున గావలసినంత పలలము వుష్క్టలముగ లభింపలగలను,,. అన నంద 

ఆు నియ్యకాని గొ జైలకాపరితో నిట్లుమాటలాడ సాగిరి, 

2 



10 రాణీసంయు క్త, 

సిపా,_అే! నీవుమావద్దనుండి రోజుకు మాకుంగావలసినన్ని మేక లం 

చెచ్చియిచ్చెద వా? 

కాపరి. మీకుగా క్రైలతో నేమిపని? పాలకొర శేక దా? 

సి పాం___ పా లెవరికిగావలయును? వాని మాంసముకొొఆకు దినమున 

కిరు వదినుప్పది గొజాలనిచ్చితీవా యొళ్కె-క్క- దానికి నాలుగైదు వర 

హో లవంతున నిచ్చెదము. 

సిపాయిలట్లు వచించివ వెంటనే చబేవహింసయనినం గంటగించు 

కొనునట్టి యాయు _త్తమభ్యాాహ్మణుండు చింతా కా్రాంతులడె “హా! పవ్నితీ 

వంతమగు నా ర్యావ_ర్తమున కెంత గతిపట్టినది. ఇదివరకు జరుగుచున్న 

వామమార్షులయల్లరుల కే పడ 'లేకయుండ నిప్పుడీదుషులుగూడ ప్రా విం 

చినారు. హా! నోరులేని మృగములఖండంచి వాని పలలమునాపవీరలు 

దినంగోరుట ! ఇంతకన్న. దమణోంగొందటి నధించియేల భవ్నీంచ రాదు! 

ఇప్పుడు వీరివాక్యములకు సమతంపకున్న నన్ని క్క-డనే కడందేరురు, 

దైవమా! ఈళకఠినాత్నుల హృదయముల వజ)ములతో నిర్శించితివా 

ఏమి? లేకున్న పరలకిట్ట దు ర్యాంఛ యేలపొడమును ? పూజపీయంబ 

గునో యార్యావ_ర్తమతల్లి ! సీకై ననుపీరల పె గిన్కజనింపదా ? సాధు 

వులగు6 బశువులు సియెడంగాపించిన యప కారమిం తేన గలదా! ఒక్క 

పర్యాయముగ సిదుస్తులందటిేని నేలమింగి వేయను* 22 అసియింత సేప్ర 

విజౌారించియప్పటి కశ్తేయనిసిపాయిలశో నొప్పుకొ నెను, అంత రాతి 

విస్తారము పొొొద్దుపోవుటవలన న యసింపందలంచి నారలువృకుము, కింద 

మైన పుగుడ్లల(బజవించి వానిసైబ)క్క-ల'వేయించి కాపరినిన డుముంబరుం 

డంబెట్టుకొసి తాముచుట్టుంబరుండీ నిదురపోయిరి, 

EDL) 
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—=రామూ నా - 

కుధురా నగరమునకు. దూరువుదిక్కున నాలుగై దుమైళదూర 

ములో నొక చిన్న పర్వతముక లదు. దాని న్నెత్తమతివిశాలమై చదరము 

గ నుండుటవలన భకుులుశొందటు పెద్ద దేవాలయ మొక దానినిగట్రించి 

యందుశినలింగమును స్రావీంచియుండిరి, ఈగుడి చుల్టు నుమారు పది 

యడుగుల యెత్తుగలిగి యొక మైలుచుట్టుకొలతగల ప్రాకాగవ్రుగోడయొ 

క టియుం డేను, సింహ ద్వారము పె బెద్రగాలినోవురముగ లదు. కొండ 

యడుగుననుండి పైవరికును సోపానములు గట్టంిడి వానికిరుపక్క-ల 

దివ తాదర్శనార్థ మక్కు. భక్రుల కెండ తేగులకుంగ నట్లు పలువీధముల 

గు(జెట్లు పె చం బడియు౦ డెను ఈవృత్షముల_పై నెల్లవ్రువు గుంపులు 

గుంవులుగ కోతులునసింవుచు వచ్చిపోన్రువారి చేతులయందలి వస్తువుల 

దామే _నెవేద్యముం. గొనుచుంకును, మెట్లకు మొదట ని ఘ్నెశ్వర 

దేవాలయముక లదు. ఈ కిందనున్న గుడికిని మైయాలయమునకును నడు 

మం గాళికాళ _క్తిగుడియొక టియుం డెను. స్రాకారముయొక్క. లోపలి భాగ 

మున నరుసగా విఘ్నుక్వర, కాల -భరవ్క పీర భద, కామాశ్నీమందిర 

ములునుంగ౧లనవు, ల్లివిగాక గోడల కంటనిర్నింపంబడిన చిన్న చిన్న గదుల నేక 

ములు చారులుదీరియుం డెను, ఈశ నాలయమంతయు ననగా గర్భగుడి 

యంతయు నల్లనిరాళ్ల్గచే సిరి శ్రంపంబడియున్న ది, గర్భగుడియెదుట విశాల 

మగునొక గొప్పమంటప ముగలదు, ఈ పెద్దమంటపమున కిరుపార్మ్య 

ముల(ిన్న చిన్న నుంటపములు రెండుకి టయబడియున్న వ, ఇందొక టి 

క భ్యాణనుంటపను, పెద్ద్రమంటపములో విగ )హమున కెదురుగ సాధా 

రణవుమానవుండు పరుం(డగలిగినంత విశాలమగుబొడ్డుగ ల సెద్దనంది 

యొకటియుం డెను, ఇచటంబ్యతిస ఎవత్సరము లిన రాతి) నాకు గొప్ప 
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యుత్సవము జరుగుచుండును. ఆదినమున యాతా,పరులు వేన వేలుగ. 

జనుదెంచి స్వామి సెవ చేసికొని కానుక లర్పించివోవుచు .దుగు, కింద 

నున్న వినాయకుని గుడిపిక్క- దిప్పకంటుకొని కో నేరొళటియుం డెరు, 

ఈకో నేరతి యగాధమగులోతుగల దె పైనుండి నీటిమట్టమునరకును 

మెట్లనొప్పియున్న ది. ఇందలీసీటికి౫ )మమగు వాడుక లేసి కారణమునను, 

దగినంతే సూర్యరశ్శీతగులని హేతువునను బచ్చపడి యొకవిధమగు 

దుగ్షంధమును వెలువరించుచుం ఇను. అచ్చట ననారతము సేవ( జేయు 

చుండు భకులగు సర్పృకులుకొందటు ఆలింగ మగ _స్యమహాముని సావీం 

చినదనియు, సావుప్కు_రిణి బేవనిరి తే మనియు, సందులోని సీరునక్క 

వేరొండభిపే. కార్థము శివుడ ౧గకరింపల తనియువచింవుచు. నుత్సవ 

మునకు వచ్చినయాత్రాపరులనందత్ నాపాడుసిటియందే ముంచుచుం 

దురు, మటియు నావుష్కురిణియందు మునిగిపోయిన గాశివిశ్వేశ్వ 

రుని గుడియందు. బేలుదురని పతీతియొక టిగలదుగాని యటులొనర్చి 

నవాండు మాత మొక (డును గాన రొండు, క న్యాకుబ్బమునుండి డి లికి 

బోవు రాదా రీశొండపుక్కగాం బోవును. శవ రాలీ) నాయడు 

మాత )మేగాక యితిెరసమయ ములందును నాపాటనుంబోవ. 

దటస్థించిన భి క్తులెల్లరుగుడి కేశ స్వామిదర్శనముం జేసికొని పోవుచుం 
దురు. ఇంత ప్రఖ్యాతివడసి మహళోన్న తస్థితియందుండిన యీత్షేతిము 

మనచరిత (పారంభ ముగు నాంటిక సంఫూర్జిముగ శిథిల మెయుం డేను, 

పదు సెక ౦డవ శ తాళ్తారం భమున గజనిమవామ్మాదు మధురా పట్టణము 

సె దండే త్తివచ్చి నిష్పుడకొండనెక్కి. విగ హాములనన్ని ౧టిని ధ్యంసము 

వేసి మిళీ లేని దవ్యమును గానిపోయను. నాటినుండియు నచటిముహా 

తము చెడినందునం దై ర్థికు లచటి కేగుటమాని వేసిరి, కానితమదొర్మవియ 

జనకుండని జూలిబూని మూమీక్యవజము మ్యాత్రేము శివలింగముమంచి 
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స్థిరియందుండునవ్రుడు భక్కులనేకులువచ్చి యుపచారములు సలుఫ్రచుం 

దురు గదాయని కొం చెమ శ ద్ధజేయుచు వచ్చినను భక్తుండొక్కంం డై 

నరాసి యిట్టిదిన స్థితియందు. దామువమూ తము వదలక దమ జాపివార 

లనింక నున నేకులంగూర్చుకొని యభి పే. కార్య పాద్య నై వేద్యాద్శిక్రియ 

లంగమముగనొనర్చు చు నేయుం డెను. మజియుగుడ్రగూ బలు మొదలగు, 

బశ్న్సులును దమశ క్యానుసారముగ నుడుతబ త్తింబేయు చుం డెను. గాలి 

నోవురము సగముకూలి దివాంధములకును గొండచిలువలకును నావా 

సమై వానియారావములతో నిండియుండేన (పాకారన్రు గోడలన్ని 

యు నెక్క_డినక్క డకూలి నేలతో (జదరమగుచుండేను, గుడివెలుపటి 

భాగమున నన గా బాకారపులోపలిభాగమున నున్న గుళ్ళన్ని యు. బను 

లకాపరులజంతువులు వై చిన పెంటలశో రోతగలుగం జేయు చుండెను, 

కొండంతయు నిట్లుపొడుపడియున్న ను మధ్యనున్న కాళీ కాలయము మా 

(తము థ _క్రిపూజాధురంధరులగు వామమార్షమత స్థులవలన జాగరూక 

తతోడం గాపాడ(బడు చుండెను. గజినీచే మొండిగం వేయబడిన 'దేవీవ్మిగ 

హమునకు వెండికన్నులు మొదలగునవి యలంకిరించి శథిలములైన 

గోడలబాగుపఅచికొని ద్వార మొక దాసి నేర్చజచికొని యందు దను 

పూజలయ ధావిధిగం జేసికొనుచుండిరి® మతీయు(గొండసెనున్న సగ 

ముపడిపోయిన గదులకు. బాషండులగు బె రాగులు కొంద అప్పుడప్పు 

డు దర్శనమిచ్చు చుందురు. కొండదరి కెగిన గంజాయియొక్క-యు గబ్బి 

లవుంబెంటలయొక్క_యు మురికీకంప్రు తక్క_ వేరొండుశు భ మగువాయువు 

లేనికారణమున సజ్జనులగు వారలచటి కేగుట నూని వేసిరి అట్టియాపా 

డుపడిన మెట్లమిందుగ నొక నాంటిసాయంకాల మాజుఘంటల వేళ బో 

టసారియొకండు కొండ ఫె శేగియచటి స్థలమంతయు. గూరుచుండుట 

కు. గూడందగ నిదిగ నున్నందున మరల [(గిందికిదిగ వచ్చుచు గొ ళెము 
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తగిలింపంబడియున్న కాళికాలయము(గాంచి తలువుదెఅచికొని లోని 

"కేగి షెనం చాను జూచిన దానికంశు నక్కడశ్రాగుగనున్నందున. నారా 

(తినచటనే గ డుపనిశ్చయిం చుశొని గుడియవతలి వె ఫప్రనకుంబోయి య 

క్క_డివ సా రాలోం చై గుడబజచికొని పగుండినిదురపోయెను,. నాటి 

దిన మనువసయగుడుం గొంత సేఫ్రనకు డిక్కు.లు దెలియ రాక మిట్ట 

పల్లము లేక ములగుని ట్లు గాఢాంధ కాగము (గమ్ముకొ నెను, అర్ధ 

ర్మాత్రమగునప్పటికినాకటికి చీశోటియందుం గొందజు  స్ర్రీవురు 

షులు చేతులయందు( గాగడాల వెలిగించుకొనివచ్చి కొండ నెక్కి. కాళి 

కాలయము. బి వేశింపందొడంిరి, కా. దజు మద్య భాండముల మోసి 

కొసివ చ్చుచుండీరి. మతకిందటు బలిసినగొ తైల వెంటగొసవచ్చు 

చుండిరి, వీరిందణు గుడిలోంబ) వేశిం చుతరిం గలిగినరొదలకు వెనుక వె 

వుననున్న బాటసారి మేల్కొని లేచి యవతలిగుండం చారిపోవంబ్రయ 

ల్నిం చెంగాని యాప్క్యక్క- ద్వారము లేక గోడ లెత్తుగ నుంజెను. అంత నే 

మైనంగాసిమ్మని గుండెరాయిం చేసికొని మరల నెప్పటిచోటికివచ్చి నఖ 

శి ఖపర్యం౦తేము మునుగీడుశొ"'ఏ కదలక పరుండియుండెను. నుతేస్గులును 

గుడికి. (బదథ్సీణ మొనర్చసాగిరి, కాగడాల? బట్టుకొనికొందజుముందు 

వెన్మ_లనడచిరా నోట వచింపరాని బూతు పాటలంబాడుచు6 బ్రదవీణ 

ము సేయందొడంగిరి అట్రువారింద జాలయము నెనుక శీషి యట ఖీతిచేం 

గషటన్ని చాభీర తుం డెయున్న జబాటనారింగాంచ యతని చుట్టు? జేరి నైలు 

తన్ను లత" లెవి కూరు చుండంబెట్టి “వవివఐ(డ” వనియడుగ నత(డింతీ 

మంది నడుమనెంటింజిక్కి తీగ దాయసి యేమియు దోచక మాట్లాడక 

యూరకుం డెను, అప్పుడు వారంద అలో. బెద్దయగు( బురోహితుండు 

ముందుకే తెంచి"సింయతిదు ర్మార్టుంయు. మనర హస్యంబులం బరీక్నీంపసిచ టికి 

వచ్చియున్నా(డు, వీని నివుడుకాళికి సమర్చింపవలయు” ననెను. అందు 
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మింద నలుగురు వానినివిజిచికట్టి తమ శోలహాడం బదత్నీ ణము సేయిం 

చికొనివచ్చి 'బేవియెదుట నిలువం బెట్టత మవిధ్యు _క్టకియలనెనరింప మొ 

దలిడిరి, విగవామున కెదుటం బదిమండలములురచించి వానియందు. 

దాము వెంట గొని తెచ్చిన మద్య భాండములనుంచి గారియెలఖండింప 

నారంభించిరి పోణిహింసయనిన గంపమందు నాపాంధుఃడా దారుణ 

కృత్య ముల. జూడంజూలక మూర్చనొంది పడిపోయెను. తోడ నేళొంద 

తాతని మొగము పెంజన్నీళ్లుపోని మూర్చం చేర్చు చుండిరి, తక్కినవారు 
దెచ్చినజంతువులనన్నింటి. చెగటార్చివాసిక లేబర ముల భాండములప 

క,_నుంచి యీోాకిందిమంతముల నుచ్చరించు చు బూజ సేయ(గడ (గిరి. 

“బ్బహ్హ సాపంవిమోచ థా” 

అనంగా ఓమద్య మా! సీన్రుబ్బవ్మా మొదలగు వారిశాపముల 

నుండి కూడరహితమ నె యున్నా వు, మటీియు, 

“మద్యం మాంసంచ నోనంచ ముదా) మైధునమేవచ, ఏ శే 
పంచమ శకారాః స్యుర్బోత దాహి యుగేయుగే.” కాళీతంత9 గ )౦భము, 

“పవృ తే భెరవీచ కే సశ్వేవళ్లా ద్విజాతయః, 

నివృ తే భెరవీచ శే స ర్వేవన్తాః పృథక్ పృథక్.” 

కులా ర్షవతంత) గంథము, 

“పత్యా పత్యా వఫునఃవీత్యా యావత్పతతి భూత లే, 

వునరుద్దాయ _వెపీత్యా పునర్జన్మ నవిద్య తే, 

నుహానిర్మాణతంత గ్రంథము, 

“మాతృ యోనిం పరిత్యజ్య వివా శేత్ సర్వ యోనివు, 

వేద శాస్రువు రాణాని సామాన్యగణేకా ఇవా.” 

జ్ఞాన సంక లినీత త) గంథము. 

(న మాూంసభకత్ష గే దోపోనమద్యేనచ మెైధునే, 
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(పవృ త్తిశేషా భూతానాం నివృ_త్రిన్తు మహాఫలబ 

మను, అధ్యా 6 

“సౌ తామణ్యాం నుగాంకి బేల్ (పోవ్నీతం, 

భత యేన్మాంసం వె దికీహింసాహింసానభ వతి ,, 

మను, అధ్యా ర్ 

4వకై వశాంభవీము దా గుప్తాకులవధూరివ,, 

(పాశ బద్ధోభ చేజ్దీవః పాశము కస్పదాళీవః,,, 

జ్ఞానసంక లినీతం్యత (గ్రంథము, 

జార్యగామణులును, స్యార్గప రాయణులును, సత్యవిద్యావిహీను 

లునునగు దుషులు రచించిన తంత గంథములలోని యిట్టమంత నావు 
A) ౬ 

కతుచ్చ న్లోకములంబఠించుచు శాంభవి, భి రవీ కాళీ చాముండా! 

యనునామంబు లుచ్చరిం చుచు బూజసేయుచుండిరి, అంతవరకును 

మూర్భందేరి, య్యాకూరకర్శలంజూ చుచున్న పాంధు(డు తనమనమున 

నిట్లు తలపోయ:గడంగను, 

(అయ్యా! ఇల్లువెడలినదడాది నాకన్నియు. గస్టములే పా _ప్రిం 

చుచున్న విగ దా! చేటితోసిక్కడ నాచావునిశ్చృయము. నాగతియెట్టయి 

నంగానిమ్ము. నాకొక దినములు లెక్క పెట్టుళొనుచు నిరీవీ ౦చు 

చుండు నాకన్యకగతి యేమి కాగలదు? ఆహా! ఈర గుల హృదయ 

ములుదావంతై నం గరుణయనునది లేదుకాంబోలు! ఏరల నెట్టి పాపక 

రులన:దగును,. ఇటిసాంరపరులగు కుమారగాములు (పబలియుండ సిం 
@ పొ ఏ ౧ 

క నార్యావ_ర్హము బాగుపకు కొట్టు? కట్టా! దురార్లులా రా! మి ' కీవిధి 
9 ౨ ౧౧ A) —3౧ 

యంతయు నెవరుబోధించిరి? పాషంకులా రా! మద్య మాంసములనా 

పెకోకములు స్వామి దయానంద సరస్వతివిరచితమగు సత్యార్థ ప్రకాశేమునుం 

డి కై. కొనంబడీనవి, 
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మీరు పూజించునది? హో! నేనేమిసేయుదు! ఓ రాజవు తీ! నీకోరిక నె 

రవేర్పంజాలనై తినని నన్ను నింది ) చెదవునుమో! విధివశంబున బెట్టిదము 

లగు చిక్కు_లంబడిలిగాని నాయజాగరూకత వలనంగాగు. పరమేశ్వరా! 

నీక్రించుకై న సజ్ఞనులగు వారి పెదయగలు~దాగీ, ఆని కడువిలవీంచితన 

క శ్లైరుటజరుగు దున్న యసహ్యాస్రుబనులగాంచి కనులు భిరన్రలు (గ 

మ నురలం గిందంబడ్ పోయెను, అంత వానికి మరల. నగొందటుపాచార 

ములు సలుపసాగిరి. ఇంతవరకు జరిగినసంగతులన్ని యుజూచుచు వా 

మమార్దులంగలసి మూలంారు చుండియున్న వుగకమండొకండు తనకా 

ర్యము నెర వేర్చికొనమంచిసకుయసు దొర కెగదాయని యున్న ట్టు 

లుండియూగులాడనా గను. చెంతనున్న కొంద చేమస్లూగెదవనియడుగ 

మూరువల్క_5 మతంతతలందిప్పుచు నాపాదమ స్తకముగడగడవడకింపు 

చు బంక్షుపటపటంగొణుకు చుం గన్ను లెజ్బంజేసిదూడ మొదలు పె 

ను. దానిణాంచి యంద జు వాని చుట్లు జేరి దేహాముస్ఫ్ఫశించి యేమని 

యదుగ వారిజూవమోదుచు య, మ లారా! మోరున న్నె ట్లు 

గర్యాశ్ యనిగగ్దించిపల్కెను. అంత నెల్లరులాళికాబేవి పూనినదని 

నిశ్చయించి సాంబాణి గుగ్గిలవు ధూపములు వేయుచు వాసిపాదము 

ల పెంబడ్మ్ని మొక్కి ' 'అమ్మా! దేవి! శాంతింపుము. మావల్ల యేమపరా 

ధమువచ్చినదో చెప్పు 1) మనిబద్దాంజలు లె (_పాస్థింపనాధూ ర గుండు “ ఛీ! 

కక స మి కావంలెనజ్ఞానము లేదు. ప కరి వూ 

నవునొకని నాకుబలినొాసంగందలచియున్నా రు, మిమ్ము దజిభ వీ.0 చెద, 

చూకులి డని భయంకర ముగ హుంకరించు చుంబలికిన 'అమ్మాా! భగవ 

ఫీ!శాంగింప్రము. ఎబుక లేనితనమున నిట్టి కార్యము సేమయంబూనరుకె టి 

మి, తుమించినియ భీష్ణ మేమో శెలివిన నెర వేర్చెద” మనిరి. అంతనాొవు 

రుషుండు “బుద్ధీహీనులారా ! నాకు సకలక భావతియు, సౌందర్యవతి 

3 
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యునగు రాకొనూరికం దెచ్చి సమర్పించిత్ రా సరి, లేకున్న మిమ జందఅనా 

కనముగావిం చెద” ననిపల్కెను, దాని కెల్ల గుసమ్మతి చి “తనీ ! సీయిషూ 
౧౧ ౧౧ 6 

నుసారమటు లే సమర్పిం చెద” మనియొప్పుకొని సాష్రాంగనమ స్కా-ర ము 

లాచరించిరి. కొంత సేపెన తరువాత నాశినమె తిన వానికి( గుత్తుకబంటి 

గంగ ల్లుంబోసియొక చోంబరుండంబెట్లి తామును దాన సాగిరి, కొందటు 

చాటసారి కడశేతెంచి కట్టువివ్చి “నేయ నీవ్రుమాబేష్మీ పసాదమువలన 
(౧ 

(బతికిపోతీవి పొొమ్చునిబయటికి గంట నతంకును బులినోటంజిక్క చావక 

ంయటంబడిన మేకవ ల లోలోన సంతసించుచు. బుగిగారియబుకిపో యెను, 
6 

ఇటగుడియందలిదుష్టు లెల్ల రుం దెల్లవానునప్పటికి తమగార్యములనన్ని టి 

నెర వేస్పకొని దేవివాంఛితమునకు నేరాజకన్యక తగియుం కునాయని 

యాలోచించుకొను చు. దముదారింబోయిరి. 

(4 ఫరువాా(గ్రకాశ ము, 9 

మానవుని జన్మ రాహిత్యము నకు మార్గము, 

వలయువారు:__వి., ఏ, శే, లమ్మోజీరావు, 

బుక్ సెల్లర్ అండు పబ్లిషర్ , గుంటూరు, 

అని (వాయవలయుగ, 



నాల్దవ ప్ప క రణము" 

అనేక సంవత్సర ములకుంబూర్వ మార్యచ క వర్తియగు యుథ్యి. 

రుని కాలమున నిర్భింపయుడ యి కలం శారు బున బఖ్యాలీ( 

గాంచి యే డెనిమిదివందల సంవత్సరముల క్రీ ందటివరకు నా యార్యచ్మక 

వర్తుల స్యాధీనమం దే యుండి తదనంతరము మైచ్చనులానుంపాలయబడిన 

డిలీనగ ర ముంగూర్చి మోరందటువిసి యీ యుందురు. మసోన్న తములగు 

సౌధ పాకారసంచయముల చేతను, నతివిశాలమనోహారములగు నువ్యా 

నవనవాటికల చేతను, వినుతి కెక్కి. |క్రీన్తుశకము పదునెనిమిదవశ తాశ్రాం 

తమువటకు( జ్మకవ ర్తుల శే వాసఘోమియగు చువచ్చిన డిల నింగూర్చి వేరు 

గవచింపనేల? ఈనగ రముయొక్క_ దశ్నీ దిశ నుండి మధు రావుర మునకొక 

గొప్ప రా దారి బాటనిర్మింపంబడి యున్న ది, ఈదారిప ట్టణము వెలుపట మూ 

డుమైళ్ళ దరమున డిల్రీనిజుట్టుకొనివచ్చు యమునశోంగలసికొంతదూర 

మువరకు నదీతీరమున నేపోవుచుంకడును. ఈశోవ |పయాణేకులు పథ 

[తమంకార్చుకొనుట కె పెంచబడిన వృత ములచే-గాగ ,వురము వెలుపట 

అడవిలో వేయంబడియిండుటవలన,, నా నావృత్షుల తాగుల్మ ముల చే. బరీవృ 

తమైయుం డెను, అట్టియాచిన్న యడవి మార్షము గుండనొక నాంటి మిట్టమ 

ధ్యాహ్న కాలమందు మనుజుడొక య కాపూయసురంగుగల హు 

టి యంగరఖానుధరించి, యట్టవర్థ్య మేగల వాగ నుక దాస దలకుంజుట్టు 

కొని కమండలును) మొదలగు వస్తువ్రులు గలిగినయడప మొకటి భుజము 

మె వేలాడుచుండం బేవిలోపదండమును (దిప్పుకొనుచు దిర్ధాలోచన 

పరుండై వచ్చుచుండెను. ఇతసికినువూరు నలువది వత్సరములుండును, 

ముప్పది యేండ్లువచ్చునప్పటి శే ముసలితనమువహించి మూలగూరుచుం 

డ నలవాటుగల దుర్చలులగు కాొందజీయబలయంగాక యామనుజయడయ మంచి 
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వీక్క_ బలిమిగవిగియుం కోను, అతని మొగనముుజూడ  ననేకకటప ముల 
6) 

ననుభవించి వానినుండి తివ్చీంచుకొనివచ్చినట్టును, నొక కార్య భారము 

నుదలధరించి యూర్మాతములు దత్సాధనముసిమి త్రము పాటుబ 

డుచున్న టులును దోణక మాగదు. మిటమిటలా కు మం సు వేసవికాలనుం 

దు దర్ట్యపయాిణము సేయి చువచ్చిన మూ పాంధు ము చలసినిడల చే, 

బాణము లేచివచు్షనటులును యా యడవిమారమూన నుక పెదవుకు 
య షె a ౧ ద ల 

వునీడం గొంతతడన్రువి శమింపందలంచి చేతీయందలిద డమునుు భుజము 

మోాందిసంచిస ,గిండ నుక చోటంబెటి యు న్పుమసి సిగగార్చులవి నుచు చుం 
య లు లు 

వతం న షప ఈ వొ"క్కాాయ.తెయి(దడసి పంవ్రనక HED వోవంబ్లీన 

చమట-చిదరపలన దాసందీని యెదుబనున్ని చిన్న చెట్ల కొమ్మంకుందగి 

లించి చెముటనార్చీకొనుచ బచారు సేయు మండెను, అట్టిసమయమున 

నక్క_డకుంబిలువుమేర దూగములోనున్న యొక చిన్న గుట్టయకుగు భాగ 

మున మనుష్యులు మాటలాడు చున్నట్లు విన రా నింత నకు నొనిర్హన్మప 

దేశమందనుదానుతేప్ప యితరు లెవ్వరు లేరసి తలంచుచుండిన యా ఛాట 

సారిమనుష్యుల యలికిడివిన్న శ డనే నీ ఘముగం దన వేపమును ధరిం 

చుశొసి మెల్లన నాదిప్పనుజుట్టివోవ మొదలి డెను. నలుదిక్కుల నతీ శ్ర 
aa) 

దమెతిలకించుచునడచి యనతలి కేగిదూడ నటనొకమానవుంజెనను గ 
pA— అహము 

స్పీంపక పోయెను. అందుల కాశ్చృర్య్యమందు దు గుట పెకిబోయి నాలుమూ 
1 9 ఆటా ౧ 

లలంబర కించియు( గార్మ్యిముంగానిక మరలనాశ్ బ్దమే తేయిన అమలకు 

వచ్చి (పక్పొదయందును( బంిలీలింపగా. దటముగందీగలచే నలుకొని 
౬ ౧౧ 

యున్న యొక ల తాగ్భహమున' దలుఫొక టి (క్రిందంబరుండంబెట్టియుండు 

ట(గాంచి దాసి(బరీవీంప లోసికేగి తలువుంబెకె త్తనెక్కిదిగుట కను 

కూలముగానుండునటు (తేవ్వంబడిన మెట్లంగూడుకొనియున్న గుహాశకాని 
ళా ళా 

నించెనుు దానిజూచినతోడనే విస్తయముకలిగి మెట్టదిగికొం చెము 
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ద్ర 

దూరముపోవ గుహవిశాలమైకనుపడెను.అ_త్తరిమునన్సున కించుకభయ 
ముదోప నురలి గుహాద్యార ముక డకువచ్చి యిట్లాలోచింపం గడగాను 

ఆహా! ఇదియేమిచ్శితము* మానవ్రలుతీఆచుగ సంచరింపని యీగరహా 

స్యవుజోటనిట్టిసారంగ ముం కుట కేమి కారణము? అడవిజంతువుల యా 

వాసమనుకొందునా! అటు లెన్న టికిగాజూల ము రహ ప్యాలోచనము 

భొనరించుకొనవచ్చి పోవువారి శేవిధ మైన యాటంక ములు గలుగ౫కుం 

డున ట్లు చమత్కార ముగ నిర్మిం బడియున్న ది. విచారింపనిది రాజశాస 

నంబులకు వెజుచి తేమదుప్కా-ర్యముల బహరంగముగ సలుప్రకొనవల 

నులేక రహస్యముగ(గావించుకొనుట కై కట్టుకొన్న తుచ్చులగు వామ 

సూర్గులక్ఫిత్యే మైనంగావలయును, కాసయెడల చక్ర వర్పిసి రాజ్య భష్టా 

సించేయ' గృ్యుటలంబన్ను చున్న యయభథికారుసి కృ ్రిముమైనంగావల 

యును. ఎటులేన దిసిసిజముంగ నుగొనకి తప్పదు. ఛి! బయలు దేరిన వాడ 

నశ్తేపోవకి వనుక కేల మంలితి? చేత నెక చిన్నక త్తి మైన లేనిసమయ 

మునందప్ప గృహము వెడలిన దాడి నిట్రిపిరికితన మెప్పుడుబూననే తింగ 

దా. కానిమ్ము. మరల బవేశించి వెసి నిక్క. మర సివ చ్చెదను,, అని 

దృశ నిశ్చ యుంజై పరుల కరగ పడకుండ లోన బెట్టుకొనియున్న ఖడ్గము 

నుజేతధరించి పరమేశ రుని పె భౌరమువై చిజాసిగుండ నడచిపోన 

నారంభిం చెను, 
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లో 
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అట్లా బాటసారి గుహం (బ వేశించి యెంతదూరమునడచినదియు 

సనెజటులగయజూలముగాసి గ దియయగునప్పటి క వతలమెట్లు కాలుందగి 

లెను. వానిమిందుగ నెక్కి వచ్చి యొక యు ద్యాన నన మధ్యమునందే లె 

ను. అట నేమింజేయుటకును దోంపకనలుదిక్కులు పారజూచుచు 

సీలువంబడియుండం జెట్లసందులనుండి దివ్యభ నన మొంకు దృగ్గోచరమ 

య్యెను. క చపాన యా సౌధ ముదర్దరకుం బోవ(ందలంచి చెట్టమాటున డా 

గుకొనుచు నిశ్ళబ్బముగ( గాంతదూర మే” వాక్యములు వమీనవ చ్చాను, 

మాటలసవ్వడింబట్టి మటింతదగ్గర "కే నటనెక మందిర పొంగణమున 

దీర్ధ కాయుందును, నెళ్హమామిడిపండు(బోలిన చమొుగముగల వాంయయును 

నగుమనుజుండొకండు సందేశ ముంగొనివచ్చిన నలుగురుభటులవో సం 

భావీంచుచుం డెను, అమనుజుయు సోఫా పెగూరుచుండియుండెను, భ 

టులు పక్క నొడిగిసిలిచియుండీిరి. సోఫామోందియతంకు కొం చెమించు 

మించుగ నేబదివర్గ ములుసూచించు చుం డెను, జలారుమయ మైన పాగను 

ధరించిబంగారు చెమ్మో.పని చేసిన పే.5్ వాణీని దాల్చి రేష్మెనాయిజూ 

మాదొడిగి పాదములకు మేజోళ్ళంబూనియుండెను. మజటీయు దూర 

ముగనున్న హుక్కా-గొట్టముద్వారా మాటిమాటికి బొగంటీల్చిము 

క్కులవెంట నోటివెంట వదలుచుం దనక శ్రైదుటనున్న నలువురు 

మనుష్యుల పెం గోపదృప్టివణవి గద్దించి పలుకుచుండను. భటు 

లునల్లురు నల్లనిలాగులం దొడుగుకొసి యెజబనారన్ చొ" క్కాలందాల్చీ 

పనువురంగుపాగల నె త్తీధరించి నడుమున కాకుపచ్చరంగుగల కాశలంజు 

ట్రుకొని నయభ కుల నా పెద్దమనుష్యునితో. దనుసమాచారములవిన్న 

వించుచుండిరి.సోఖు *పెయారుచున్న మనుజుంకు వీరల ధిఃక్కరించి మాట 
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లాడు చుంకుటంబట్టి యంతడే పభువని యాబాటసారి గహించిపొంచి 

యుండి వారిమాటల నాలీంపసాగాను_ అప్పుడాదొర భటులమైం గోప 

దృస్తి(బజిస్రు చు “51 oT మిమ్మునింతింత కండలుగ( 

గోసి కాకులకు వె చినను బాపు లేదు! విాకింత స్వతంత్ర మా? బుద్ధి 

రాకుతారా ! మాకున్న యాలోచన సులారుగారికి లేకుండెరు గా 

బోలు, పరుండగుపడిన తళ ణమేచంపక యెంత శ్ర దశోాంగా పాడు దున్నను 

నెట్ట్లోగికురించి తవ్పించుకొనిపో మి మనరహస్యుముల వెల్లడి సేయునని 

యీక దాగోరీగారగుపడిన వాసినగుపడినప్పుడే చంపవలసినదిశ నాజ్ఞావీం 

చినారు” అనిషల్కె_ను. అంకులకానబ్లురు చేతులవోడిం చుకొన మొగ 

ముల మెైదినత్వ మ? దోపహోమస్మోపభో ! రవ్నీంవుండుం చేత (జిక్కిన వాం 

డెందుంబోవునను ధైర్యమునను నానినలన మన శేమెనసహాయము దొర 

కగలదనియు నువేవ. చేసినారము” అనివిన్న వింప న్నుగుండై యాదొర 

“ధి |! మూథులా రా! వేగావించు చున్న పన్ను గడలకన్ని టికి విన్ను ములు 

సేసితిరి. వాండు చావక (బదికియేయుండెనా మన వయా ర్యాన _ర్హమున 

సిలుచుట కావంతయు నవశాన ముండదు, నే నెన్ని టక్కులంబన్ని పృ 

రాజునొద్ద నేమి సేయు చున్న ది;ము మీ కేమెజుక ? ఆహా ! ఎంతపని 

గావించితికిరా దు ర్మాష్టలా రా!' అని దీర్భని శ్వాసమువదలి మిక్కు టము 

గలలిగినకోప మువలన నెడ లెటుంగక చేతనున్న హుక్కా_గొట్టము నా 

వలంయభూర వైచి సోఫాకుంబేరగిల-బడి కూరుచుండియు డెను, అత్తరిలో 

పలినుండి పరిచారకుండొకండే తెంచి “సర్కార్! ఇదే మియాజ్ఞ్మపకా 

రము భట్టుగారింగానివచ్చి నాండోనని పొ బుగుపాటిబక్క_పలచని నల్లని 

మనుజునిదెచ్చిచూవిం చెను. వెంటనే యజమాని లేచి యావచ్చినమను 

జునకు సలా మొనరించి ోరండ్క భట్టుగారు ! వచ్చికూరు చుంవులొడని 

యాసనము( జూవీంప నతండు దాస్నిపెనాసీనుండయ్యెను. అప్పూడువారిరు 

వు రీవిధమున మాటలాడిసాగిరి. 
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భట్టు. ఈదినయున సీర లేమైన( (గొ త్తవా ర్తలుదెచ్చినారా ? 

యజ.._త్భరలో మాకందటజకు  నిక్క_డినుండి యుద్యాసనగునట్టి 

యుపాయము గని పెట్టుకొని వచ్చినాగు, 

భట్టు----వమి! అట్లనెనశేల? 

యజ.__అయినదికానిండు. తరువాతేనచించెదను. ఇప్పుడిజాబునలోల 

వృత్తాంతము లేమో చూచిచెప్పుకు. అని లేఖ నొక దానినంది 

య్య(గ కొనిభట్లుగారిట్లు చదువ(దొడ (గిరి. 

“మనోహరా ! తరణిసందర్భనంబు లేనిచో బద్మ్శిసి (పాణముల 

భరింపనోపకు, దీసకె యనేకములగు నితరమదగజములు కాచుకొని 

యున్న వి. లోక బాంధవసమాశుండవగు సీపీపద్మినింగరుణించి పరనాగ 

ములవాతంబడకుండ దక్కి ౦చుకొనవలయునని చేడుకొనుచున్న దానను, 

“సంయు క” 

జాబునందలి సంగతులవిని పొంచియున్న బాటసారి విసి 

తుడై తాను పోయినదనుకొనిననన్సువు తేన కెంతేమ్మాతేము సంబం 

ధము లేని పరులనద్ద శగుపకినతో నవానవు౦ం డెట్టి స్థితియందుండునో 

యద్లితాంద యా. తపురాడరు అంత మరల భిట్టుగారు యజమాను( 

డును ఇట్లు మాడలాడ సాగిరి. 

యజ$__-భట్టుగారూ! దానియందుగల సంగతు లేమి? 

Cie ___మజేమి ము లేదు, కన్యాకుబ్దనగర మెలుచున్న జయచందు 

నకు సయుక యను నొక కూతురుగలదు. ఆమె మన చృక్రవ 

గికాని వలచియున్నది. ఈయు తర మామె లిఖంచిన దే! 

యజ. _వమపి? ఎనరి పేర 

భట్టు._చ కవ ర్తి శే, తన్నెటులై న( బెండ్లియా సుమనియు లేకున్న? 

(బాణముల ధ్యజిం చద ననియు (వాసియున్న ది. 
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యజ | పాణముల వదబువంతేటి మాసహాము గలిగియున్న దా ఆక 

న్నియ? 

భట్టు. సందేహ మేమి 

యజ. -నమురి చకవ ర కామ్డపై నింతే పేమమున్న దాః 

భట్లు. ఆహా! ఇంతకన్న నెక్కు వె! 

యజ, విక్క-మువచింపుము, 

భట్టు. నిశ్చయ మే చెప్పుచున్నాను చకవర్రికామెపె నింతకన్న 

నెక్కు_.వ మక్కు_వగ లదు, 

యజ,---లఅటులై న జక్వ ర్హి యింతికాల ము పేశు చేసియుం వు శుమి 

కారణము? 

భట్టు,---జయచం దనకు, దనకు. గల వైరమువలన చృకవర్శి కొం 

చెము వెనుదీయుచున్నా(దు.కాసి యెప్పుడో యొక సారి పెండ్లి 

యాడక మానడు, 

యజ.._అయిన మనమిప్పుసు చకివ రిస నులభముగ సి తుద యిట్ట్రింప 

వచ్చునే?ః 

క ర్ట భట్టు. ఎట్లు 

యజ. ఏక రణినై న మున మాసంయు క్ష ను జంవీంచవలయునుః 

అందువలన. జక నటి నరించును. వీదప నునము రాజ్య నూా 

కమించుకొనవచ్చును. సంయు క్తను జ౧వించిలతిమన్న వా ర్ర 

యొక వేళ జయచంచినకుం దెలిసినను అతండు మన మోనెత్తి 

రాండు వచ్చినను నతసనొక్క-సిం బారదోలు సామర్ధ్యము 
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మావద్దగ లదు, ఇన్ని నాళ్ళ నుండియు. (బెసిద్ధివడసిన డిల్లీ 

కనూజ్ రాజ్యములు రెండు మైతితొ నున్నందున మాకిచ 

టంగాలు పెట్టుటకు పీలుకలుగక  పోయిఐదిగాసి లేకున్న 

దేశము నీపాటికే మావశము. గొవించుకొని యుండక 



ల్ట్గ్ర రాణీసంయు క్ష, 

పోదునూ. కానిండు (పన్తుతవిషయముగుజించి యేమాలో 

చించెదరు! 

భట్టు మహా పభ! ఏలిన వారిదయ చల్లగనుండన లెగాక దాగి కిదివర 

శే యేర్పాటు గావించియు స్నా ను. 

యజ, _ ఏమికావించియున్నా రు. 

భట్టు -సంయు కను జంప్ర నేర్పాటు లే, 

యజ, ఎట్టు. 

భట్టు. 9క్క_ డికి. గొన్ని మైళదూరముననున్న మధురానగరము చే 

రువ నెక గుట్ట పె (దుసిద్ది కెక్కిన కాఫీ కాలయముగలగదు, ఆ పాం 

తేములనుండు వామమార్లులను వారు తేజుచుగ నాదేవికి నరబలు 

లర్పించుచుందురు ఆమతేన్లు ల నెటు లైన (బోత్సాహాపజేచి 

సంయుక్తం జంపును పాయము. చేసిరమ్మని నానమ్మిన సేవకుని 

నెక ని నిదివఆ కేపంవియున్నా ను. వాండన్ని కార్యములు చక్క. 

బఅిచియే యుండును. 

ఈ పెమాటలు చెవులంబడిన వెంటనే పొంచివినుచున్న పాం 

థున కారాటమును, రోషభయసం భమంబులును ఒక్క పర్యాయ 

మేకలుగ వారి చెంతశేగ రెండడుగులు నముందుకువె చి సమయము 

కాదనుకొని యాగీ తాను వచ్చిన దారినే బయలువెడలి పోవ 

నుంకించి మరల నేమనుకొం౦దురో యనునాస(బోశుటమాని యాం 

వోళనమున నేమియుదోంపక విలువంబడియుండెను, అ తరి భట్టుగారు 

వచించిన వాక్యములకు డిల్లీ రాజ్యము తనకు. జేకూరినంత నంతోపష, 

మునెంది యజమానుండు “వహావా! ఎంతటిబుద్ధి శాలులండి మారు? 

మో నెట్టి యుపకారముంజిసినను మోిబుణమును మాతము దిర్చుకొనం 

జాలము అనిసోత/,ము సేయ దొడలగాను. అంతభట్టుగారు పట్ట రాని 

సంతోషనున “మిరు నన్నింతపొగడవలయునా? నాయమై సంపూర్థ్ణ 
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కటాశ్షుముంవుండు, ఇంక నేను సెలవుబుచ్చుకొ నెద” ననియతనికి సలా 

ములుగొట్ట విడలిపోయెను. అంత నాయజమానుండు భటులం గాంచి 

క ఈపనమున నీసం: షవా ర్లవికుబ( జేసి ముమ్మర శుమించితిని, 

ర్తిక్ర ముఎదిట్టి య కార్యముల సల్పితిరా మూ పాణములం దీయిం చెద” 

నని 5 ఠినముగంబలికి వారిలో నిరువురికి6 దనవద్దనుండ నాక్ఞాపీంచి త 

కిన వారిశో “మో రీకుణమున మనదంకు విడిసియున్న స్థలమున చేని 

యివుకున్న తావునదలి వేరొక చోటి శేగవలనినదిగా _సీనాపతిో 

వచింపుడు. వేవేగంబాం” డని సలవొసంగ వారలును బయటరా 

నుద్యుక్తులె యుండిరి, అ త్రకి నిట దాగియున్న పాంథుండు తానున్న 

చోటు వదలి త్వరితగమనంబున సొరంగ మార్షముగుండ బయటిశే తెంచి 

జూగరూకుండై లోపలనుండి వచ్చు వారల క గుపడకుండునట్లు గుహా 

ముఖమున దాగియుండెను. లోపలి యిరువురు దదమయజనూసికి సలా 

ములొనరించి గుహా మార్షమున బయటి శే తేర నెగసితరరువాత నొక (డు 

వచ్చుచుండిరి. ముదటివానితల బయటి కగుపకిన నిముసమున దాగి 

యున్న పాంథుండు తనఖడ్డముతో దానినెగురంగాశును. రెండవ వా(డు 

దిగ్భ్యమః జెంది వగలోనున్న తనక త్తిని. _బెకిందీసిళొనంబోవునంతలో 

వాస్నిపె కురికీ పట్టుకొ సి [ ఏదంబతంత వ్యరు ఎ కాలువె చి “దుష్ట 

లారా! మోకక్కడ మరణము తవ్పీనను ఇక్కడ. దప్పుననుకొంటిరా? 

అధ ర్మాలోచనపరులగు వారి ధైవమిక్కడ్ననెన శివీంపకమానండుూ, 

అనుచు వాసిం/ూడ మొదటివాసికిందోంనుగంబువి యాశెండు క లేబర 

ములచట నే పడియున్న నాదారివచ్చిపోవువారికి సంశయముకలుగునని 

చేరువనున్న యమునం బాటవై చి తనశరీరము శుభ/పజచుకొని తా 

నుగాపించిన సాహసకృత్యమునకుం బరవశుండభుచు నాలుగు గంటలు 

మోాజినందున. బురము దారి(బట్టి పోయెను, 

ాాడాాలయలం లావాలా లాయ మన్త్ర నగికపరా మలా లాన తనలా 
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రా - 

సకలక శాపరిపూస్టండై పి మాంశుండు తన శ్వేత కాంతుల చేం 

గన్యాకుబ్బనగ ర సౌధ ములకు వెండినీిరుసోయు చు బకాశించుచుండేను, 

పరస్పర సంభుట్టన౧బుల లేచు యనునాతరంగ తుపూరసముదయములం 

దడిసి, నెత్తమ్ముల వుప్పొళ్ళంజిందులాడి, నన మల్లి క్మాపసవ సౌరభము 

లంగొల గొని, శేత కీగర్భ పరిమళ ముల వారించి పొగడతావ్రలంగలసి 

మంద మూనంబున శీతలమలయమారుతుండు పాంథజనముల సారితాపం 

బపనయించుటకోయన(బురంబు నెలైెడల సంచరించుచుండెను. రాతి 

పదునొకండుగంటలగుటచే మనుష్యసంచార మెచ్చటను లేక పోవుట యే 

కాక పశ్నులక లకిలంబులును నడంగి యూర౧తయు మాట.మణంగియుం 

డెను. కొన్ని గొప్పగొప్పవృతుములఫై సిధరించియున్న పక్షులు మా 

(త్రము మేల్క-నినవు డంతయు-జం దాత పమునుంగాంచి తేల్ల వారినదను 

(భ్రమను జెక్కల విదుక్చుకొనుచు గూండవదలి బయటిశేతెంచి 

యిటునటు గొంతదూర మేగి మరనీనచ్చి తమతమనెలవ్రలం జేరుచుం 

డెను, అట్టుసకలలోకాహాదకర మై వీండియార (బోేసినట్టు కాయుచున్న 

పంకు వెన్నె లలో. గ న్యాకుబ్ద రాజ్యమునం దనుపమానమిని (పఖ్యాలి శె 

క్కి-న యొక శి కాంతశిలావిసిర్మిత సౌధోపరితలుబున బాలిక యొక రుతన 

(వీయనయస్యలంగూడి వెన్నెలవిహార మొనరించుచుం డెను, ఆకన్ని య 

నూతనముగ (బా వ్రించిన సిండుజవ్యనము చే రూపొందిన సౌందర్య రా 

నియోయన రాణిల్లుచుండెను.స్ని గ్గమై బంగారుచాయలంగేరు కాంతి 

గలపచ్చని శరీరమును, గుం డని మొగమును, వా లికలగుంగ నుదమ్ములుం 

గెలిగి నాంటిదినమున నాక న్యక చెవులందాల్చిన రవలక మృతి వెలుంగులు 

పలుచని చెక్కుటద్దములం (బతిఫలింపం |గొము డి సడనీ యనటుతలం 
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బునంబడి నర్తన మొనరించుచుండ, హసన్న్ముఖమైన నవ మోహినీ దేవత 

యోయన సంచరించుచుం డెను, అర్ధర్మాతము కావ చ్చువఆకు నళ్తే వి 

హారించుచుండి కిదప( గొంతవడికి మంజగియ కు an క 

సవాగల వారి వారి నెలశుల కనిచి నెయ్యంవుసఖిం జేరంటిలిచియిట్లని యె. 

కన్యక .__-సఖి! ఇవు జెంత కాలమైయుండును ? 

ముంజ కొం చె మించుమించుగ నర్ధ రాత )ము కావచ్చినది, ఇంకను 

బం డెంకుగంటల ఫిరంగి వినంబబడలేకు గణా? 

కస్య, అవును. చెలీ! ఈపండువెన్నెలలో నాకెంత చరిచిననువినువు 
జనింపకున్న ది. ఆహా ! ఎల్లలడల నిశ్శ్ళబ్దముగ నుండ నాక సము 

నం దెచ్చటను మబ్బులేక నశ్షుత)ము లలరారుచుండ సంపూ 

ర్ల కాంతుల రాజిల్లు ని చంద మండల ఘు చూపరుల శెంతయా 

పాదము గొల్పుచున్న దే. 

నంజ, అవును. చేశమం దెకల్లోలములు లేక పజలందటుహోయిగ 

సుఖంప థిపగాకమవంతు(డే కేజశ్ళాలియె కువలయ పాలన 

మునరించు రాజుంగాంచిన నెవరికానందను గలుగకుండును € 

కన్య. ఈ కాలమున నట్టివార లే రెనగలరా 1 

మంజ.___ లే కేమి ? 

కన్య. చెలీ! అట్టి ట్టి మవాత్సుని నామాతురములచే నాశ)వఃవ్రటము 

ల ee కమ ¢ 

నానోటంటే 

వ్పీంపన లెననియా + 

కన్య. అటు కాదు. సీయుదేశ మేమో చెప్పుము, 
టు 

మంజ._మన యిద్దటి యుద్దేశ ముల కెప్పుకు భేదముగలుగ లేదుకదా, 

కన్య. లేదుగాని యివుకునీను వచింపరాదచా ? 



80 రాణీసంయు Es 

మంజ, ___కానిన్ను. నివాంఛిత మేల నష్టపణుపనలయు+? చెప్పుటకు 

నాకును వినుటకునీకును వినుగుకలుగదు లే. వ రాజుసద్దుణవుంజ 

ముల కాటపట్టని సమ స్పపజలచే నుతులందుచుండునో మెవని 

పర్నాక్రమశేర్య ములు వెరి రాజులకు గుం డెదిగులు6 బుట్రించు 

చుండునో, యెవని రూపశేఖావిలాసములు సౌందర్యవతులని 

పుఖ్యాతివ హీంచిన కన్య గామణుల సోత)ము లందు చుండునో, 

యెవనినామ మెన్నిపర్యాయములు విన్నను నీకు దృ_వ్హియుం 
డో 

కన్య. అబ్బ. పేరు సెప్పుమన్న నీప్రుసంగమంతయు నేటికి ? 

మంజ,. ఇంత చెప్పి సేరుసెప్పక మారువునా? న్ీమి, ఇంతలోనడ్ల్డము 

తగిలితివి; కానిమ్యు. సూర్య, గహమునకు తొమ్మిదిళోట్ల, పను 

నాలుగులక్షుల, ముప్పది వేలమైళ్ళ దూరముననుండు నవా 

మేది? 

కన్య. భూమి. 

మంజ,.దాని కొకచకనవ రి వలన గలిగిన పేశేమి* 

క స్య, పృధివి. 

మంజ _ మన చేశవముందలి కవులు నృ పాలునకు. జందునకుంగలిసి 

వచ్చునట్లు శ్లేపాలంకారమున వాకుపద మేది? 

కన్య ----కువలయపతి. 

మంజ, ఏక పద ముం డజెప్పుము. 

కన. రాజు, 

మంజ,.- ఆరెంటిం గలిపి చెప్పుము. అతండే, 

అనం బట్టరాసి సంతసమున మోము కలకల లాడుచుండనేమి 

యుంబలుక క వాల్జూవుల మంజరిజూచుచు నాకన్నియయూరరకుం డెను, 

అప్పుడు మ-జరి యిటుపలుకరిం చెను, 
య 
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మంజ, _ నె చ్చెలీ! ఈనిమేషమున( జం దబింబముగాంచుటక ం్చు నీవ 

దనము జూదిన నెక్కు_వ సంతోవము కలుగుచున్న దిక దా 

కన్య. ఎందువలన 

మంజ .__మనోహరనామ్మపశంసచే సంతోప, ముప్పొంగి మొగముసె 

వెలి బాటు చుండుటవలన, 

కన్య. చాలు లెమ్ము నిమాటలు, అయిన నారాజునుగుజించి యిం 

శేమైన నూతనవృతాంతములున్న వా? 

మంజ. = వలచియున్న దానవ నీకుమూ తము తెలియదా" 

కన్య---ఆయన సుగుణగ ణముల విసి వలచితిసిగాస _పన్గుతవముతం డొన 

రించుచున్న _ కార్యములంగూర్చి నాశేమియు బాగుగందెలి 

యదు, 

మంజం---అటులై న నెలరోజుల! క్రిందట మావీనతల్లిగారి |గామమున శ 

గినప్పు డటం నెక బాటసారివలన( గొన్ని సంగతులువింటిని, వా 

ని సారాంశముందెలిపెద వినుము, బుపి.జన సేవ్యమాన మై, 

(పఖ్యాతి కెక్కీ-న మన యా ర్యావ_ర్తమునకు మాంసఖాదనులగు 

కాన్ని జాతులవారిమూలమున లేసిపోని బెడదలు సంభ వించినవి. 

ముట్ట మొదట. చూంచాలమున( బన్నీను పాంతముల నుంక్నుప 

జలు కొంద తాఫ్గ౯ దేశ న్థులగు మేచ్చుల(గలసి పలలము6దిన 

నలవాటుపడినారు. వారివలన స్వాశానరులగు మటణికొందటు ను 

కాధిపతు లలవాటుపడీ వామమా గ్తులను పేరున దేశ మునం దెల్లె 

డల బోధించుచు న నేక _పజలం దమలొో గలునుకొని దురా 

వారములంగడంగ నారంభించిరి. అప్పటికె నూజువర్గముల 

నుండి దేశమున ను తములగు రాజ్య పాలకులు 'లేనందునం 

బాఠ శాలలన్నియు ధనలోభులగు నధికారులమూలమున నాళ 



ప్రి రాణీసంయు క, 

నమైయుండ టచే జనులును విద్యావిహీను లై యుండిరిగాన 

మూర్జులై తమ వుఠరోహితులమాట లే విని మోసపోన్రచు 

వచ్చిరి. ఇటులుండ( జకన ర్లి సింహాసనమునకు వచ్చినవీదప 

నత, డు_త్తమవిద్యావంతు. డగుటచేం దన రాజ్యమున జరుగు 

చున్న హత్యల కసహ్యాము(జెంది తేన దేశమునందట్టి దుప్కా- 

ర్యము లొనరింపగూడదసి గట్టియు త్త రవుగావించి సత్య వి ద్యా 

వీదూరులగుట చే. (బజలీట్టి య కార్యముల నెనర్చంగడంిరి 

గదా యని యోచించి [పతినగరమునందు. బాఠ శాల లేర్చ 

టీచి మాసిపోయిన చదువుల మరల బె కించెచ్చినాయి. అం 

దువలన ను_త్రమవిద్యావంతులై జనులు కొంద బుట్టి దుర్మా 

రములుచేయుట మాసివేసిరి. మటియు పదునొకండన శతాబ్ద 

మ గలిగిన మ్రేచ్చుల యా ర్భాటముల చే జను లందటు నొక 

(క్ _త్తృమార్షిమున్నుదొక్కు- చున్నా రు.తమతమ కాంతలు మే చ్చు 

లవాతం బడకుండ సంఘమం దనేక మార్పుల గలిగించుకొను 

చున్నారు. అవి నేంటివజకును జరుగుచు నేయున్న విక దాః 

కన్య, అనును, పాపము మనతో టికాంతల మ్రుచ్చులు పెట్టిన 

బాధలు గణింప నలవికారళం డెనంట., 

మంజం___“ఉంజెనటొ యనియనుచున్నా వా? ఇప్పుడు మరల నచింప 

నలవికాని యల్లరులు జరుగుచున్నవంట, గడచినశ తాబ్బమందే 

మేచ్భ్చులవోరు దవ్చీంచుకొనుటకు. గొందజు సంఘసంస్కార 

కర్తలు (గామములమో(ద బయలుదేరి యూరూర సాడు 

విడల శేనిమదవయే(డు రాకమునుపే వివాహము జేయవల 

ee గతించిన స్రీని మగని శరీరఠముణతోడనే 

దవానము సేయవలయునసియు నారులకు విద్య సెవ్బించి బహి 
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రంగముగ6 దిరుగసియయహాడదసియు బోధించుచుండిరని నీవె 

అంగియ యున్నా వుక దా. 

కన్య్భ,. అయ్యా! మజచియున్న యాదుర్దినములందలి సంగతులన్ని 

యు జ్ఞాపక మునకుం దెచ్చితి వా? ఆవిషయములగురించి (వాసి 

యున్న [గంథములం జదువునవుడంతయు నాకు భరింపనలఖి 

కాని వేదన ౫లుగు చుండును, ఆపానుదినముబు పోయినవనియీ 

తలంచితి, అయిన మరలసివుడెవరైెన సంస్కారక రలు బయ 

లుదేటీనా రా? 

మంజ, బయలు దజకున్న నెట్లు? మన వార౧దణఖు మా పెద లేర్పలు 

చిన పూ ర్వాచారముల మానంజాలమసి తమబిడ్డలకు పదియా 

అవయీంటివజణకు వివాహా మొనరింపక యుంచినచో సిలోపలనే 

మేమేచ్చుడో తన వాత చేసకొనిపోవుచుంకడ్కు వురుపవిహీ 

నయగుకాంతే |బకికియున్న నెప్పుడో యొక నాడు రాక్షునుసి 

పాలు కావలసిన దే విద్యానతయె బహారంగముగ సంచరించు 

చుండు కామిని యేమహామ్మదీయున కో యూహాోరమగుననుట 

తథ్య మే. 

కన్య+ కట్టా! మనజాతి కాంతేల కెట్ట యిక్కి-ట్టులు సంభవించిన తే? 

అవును. ఇట్టియెడం బూ ర్యాజార మని పట్టుబట్టిన నెట్లు 1 

మంజ.---మాపూర్వాచార ము వదలంజూలమని కూరుచున్న వారు 

తమవారల మ్రేచ్చుల శే యొప్పగించుచున్నారు. 

కన్య. అయిన సంస్కాారక ర్త లిఫ్రడేమి చేయు దున్నారు+* 

మంజ...పితిగ్రామమున శేగి యంద మీమీ స్త్రీల రశ్నీంచుళొనందం 

లచితిరా బాల్యమందే వివాహములు సేయుండనియ్యు, లేకున్న మ్రేచ్చుల 

భారి దోఛయవలసివ చ్చునసియు, నుపన్యాసము లిచ్చుచున్నారు, 

ర్ 



94 రాణీసరయు క్ష, 

అందులక5ఈక6 గొందబు సమ్మాతించుచున్నారంట. కొందటు “మావిల్ల లె 

టులైనం గాసిండు మాపసెద్ద లేర్పజచిన యాచారముల నదలొ మని 

వచించుచున్నారంటట మటేికొండటు సంస్కారపక్షిమవల- బించియు 

లోలోపల దమ పూ ర్యాచార ముల విశవకున్నార(ట, ఇక గొంద 

టు మనఃపూర్వక ముగ సంస్కా రపతు.ము గెకొననభిలాబగలీగి యుండ 

యు దమ పెద్దలకు జడిసి యూరళొనుచమున్నారంట. ఇప్పు డందువలన 

దేశమంతయు నాలుగువిధము_లెయున్న ది. మజియుం. గొన్ని గాావుము 

లంద లిపీజలు తమమాటవినక ధర్జ ౫ స్ర్రువుల నేనైన ప్రమాణ) 

లజూవుడనికోర సంస్క్రరణసమాజమువారు గొన్ని శ్లోకమ లం గల్పిం 

చి చెప్పుచున్నా రట. 

కన్యంఆశ్లోకము లేవో నీకుందెలియునా ? 

మ౦ంజ,.__నాక సన్ని యుందెలియవుగాని "రెంకుమూంకుమాత ము నాకో 

టికివ దును, వచం చెదవినుము. 

స్త్రీలకు 'వెదాదివిద్యల వేర్చకుండుటకు 

“స్ర్రీకూడా /నాథి యామితిశ్ళ తి అనియు 

వారలకు బాల్యమం దే వీవాహములొనరించుటకు గాను, 

“అస్ట్రవన్రా భవే జారీ నవనరాచరోహీణో 

a భ వెత్క_న్యా తత ఊర్ధ్వం రజస్వలా” 

మాతాాచెవ వీతా తస్య జ్యేఫో భాతా తధె వచ, 

తయ స్తే సే నరకంయాంతి దృష్ట్వా కన్యా) రజస్వలాంల 

అనునవి పారాశ ర్యము మొదలగు స్నృతులలొ ని వసి చెప్పీయొ 

బ్పీంచుచున్నా రట, 

కన్య, అయ్యా! ఈ పాడు శ్లోకమంలే ముందుకు. బ్రామాణికమం 

( యప్పటివారి కంఠముల, బట్టుళొను సమో కదా! 
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మంజ, __మటి కాలముననుసరించి సంఘమంను మార్చులంగావించు 

త ని కొనకున్న నె | ఈల క")ర్యములన్ని యు న డింగ్ 

యుత్తములగు రాజులు పా) వ్రీంచి దేశమంతయు నెన్నుదిగ 

నున్న తరి మరల యథాప కారము కానచ్చును, 

కన్య... _ అప్పటి వారల కివి కల్పిత శోక ములను జానము గలుగక్ నవుమ ౧౧ షు 
పుబలమగు దురాచారముల మగ్ను ల మా యాచారముల 

మాన౭జాలమని కూరుచున్న చో నాకల్పాంతము మనశోడి 

కాంత లెలరు మూరురాం డ్ యుడవలనీనదేకదా * 
౧ ey (oan 

మంజు అటు లెందు కగునుః ఆచారమువలన దేశ కాలస్థితులననుస 

రించి పర మేశ్య్యరగుణ క రానుకూల ముగ. [(బజలందణజు నడుచు 

కొనవలనిన విధులేక దాః ఒక వేళ మన దేశము నివ్రవ చిం చినట్టి 
నిధికి వచ్చిన బుదిముుతులగు కులాచారసంస్క_రగక ర లప్ప థి నో 

టిశెవరె న బయలుదేరకుందు రా! 

కన్య. అవును లెమ్ము. మన దేశ మున కెట్టింంక్కట్టులు మూడవలసి 
( 

యున్న వ్ర యెజుంగము, నాజనకుండు చకఏవ గ్రిశో నింతవై 

రముంబెట్టుళొనకున్న దేశమిటి గతికి వచ్చియుండనుగదా? 
8) 6 

మంజ,_ అనుకు, మూర్భమతులనునను దప్ప నెనరితరము? 

కన్య __ చెలీ! ్రిస్తుడిసంగ తులన్ని యు ముచ్చటిం చుకొనుటవలన నామ 

నను కలత నమెందినపి, మన గృహా రామము లోసికి( బోయి 

వ త్తము, 

మంజం ఒంటిగంట కానచ్చినది. ఇప్పుడేమి? 

కన్య, అటు కాదు. త్వరలోమరలి చనుదెంతము రము. 

అన మంజరి తన చెలిమాటం [దోయంజూలమి నటు లేయని సమ 

దించెను, అంతనాకన్ని య లిరువురు మంది రారామములోని కేగ వెడలిరి, 
—రాా 
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శి సరై రా పనై 

పఫూర్యకాలమున నార్యాన రృమునందు డిలినగ రముత గునాత 

నంత్మ పసిద్ధి కెక్కిన పట్టణము గ న్వాకుబ్ద్బన గ ర ము, దీనిశేయిప్పుడు “కనూ 

జ్” యని వాకుచున్నారు. పం డెండవశ తౌబ్బమున ననగా మనచగి త్ర 

కాలమున జయచందుండను రాజు దాసి బాలించు చుండెను. ఇత సద్దు 

ణవంతుడేకాని యొక్క-దుకుణము మూతముక లిగియుం డెను, ఆకుర్లు 

ణమేదనం దన (పాణము మోందికినచ్చుచున్న ను తెక్క_గొనక ముందు 

వెన్క -లరయక మంచి చెడ్డలవిచారింపక తాంబట్టిన పాం పు నె 

గ్లించుకొనుట, అ నెకసన్దు?గ ణచం ద తా రావి రాజితుండయ్యు స్ట 3 

మను ఘోరజీమూతసంఛన్ను౦డై మన దేశము నన్వుల పాలం బడ వై చిన 

ఎమ హోాత్యు యంత చాతాజ్య మసళు కాలమున డిసీనిదీపసింహునివంశ 

స్థుండగుజీవనసిం హుండుపరిపాలించుచుం డెను, జయ చం దజీవనసింహులి 

రువ్రురున తిగ లిగియుండి పర దేగ ముల వారి నార్యావ_ర్రము (దొక్క_కుం 

శం జేయుచువచ్చిరి, ఇటులుండ జీవనసింహుండు కారణము లేకయే తన 

సేననంతయుహిమాలయా పాంతములక నుప శాహాన వై రాట్ వంశ న్గుడ 

గుష్ఫథ్య రాజుతన సేనతో నాక సిక ముగడిలిసెడండె త్లియా రాజునునోడిం 

చిరాజ్యమును తనవన ము చేసపికొ నెను ఈసం” తిజ యచం[ దుండు తెలిసికొని 

తనమ తుని జం పెనసియు సామంతుడు వాండు చక్రవ _ర్గియయ్యెనని 

యు బృధివిగాజు సెం గోపమును అసూయనుబూని నాంటినుండియు 

నతని చకవ_ శ్రిపద్మ భ ష్టునిం జేయగనుపెట్టుకొనియుండెను. చదువరు 

లారా! మన యూ ర్యావ_ర్హమన్యుల పాలగుట కీవిరోధ మే కారణము. 

మన దేశ మున బాల్యపి వాహములు సవహాగ మనములు మొదలగునవి (ప 

బలుటకీ జయచందుని బూరలు కారణము, వేయేల? మనకుంగల 



నడవ ప్రకరణము, క్రి? 

స్వారంత్యముల నన్ని (టి నేటంగలిపి య స్వాతం త్యవుం (బతుకుగలు 

గంజేసినది జయచందదునింబ్టైన యసూయ మే, పృథ్వీ రాజుసెవికోధ 

ము సీర్భ పియు వహింసక తనకా అల కు మూానియుండిన యెడల 

నంతబాగుండు కు? పూజనీయ మై మునిజన సేవ్యమాన మై వి దేశేయగణ్య 

మె ధనధాన్య రాశుల కాగార మై మాహారాన్న తపదవియందుండిన నీ 

యార్యానర్శము భి స్తము కావించి నదలినమూథు(డి జయచం నుండె 

యనినొక్కి_వ క్కా_ణింపనగును, పె పకరణ నున సౌధోపరితలంబున వివా 

రించి గృహారామ మున శీగందలంచిన కన్యక యాజ యచందుని కరా 

తురు. ఈమెయే మన కథానాయికయగు “సంయు క్ష”. అట్లిరువురు 

కన్ని యలు గృహా రామమున శీ నడలి పైయంతస్థునుండి సంయు క 

శ్రయనమందిరములోసికి దిగిరి, ఈగది విశాలమై చదరముగ నుండెను. 

మెభాగమునం దెల్లపట్టుతానులశో చాందినీ యముర్ప(బడియుండెను. 

కందం దలవరుసగ స్టా వీంపంబడిన పటిక ౧ప్రురాల పె ముఖ్మల్ మెత్త 

పరుపంబడియుం డెను, వాందినీకి మూ రెండు! కిందుగం జ్మితవిచితముల 

గు గులోబులు, పెద్ద పద్ద పాదరసప్రుబు మెజవుదీపములుంచుట క 

నువగు నద్దవుగిన్నె లు (చేలాకుచుంగెను. నోడలలోపలి భాగమంతయు 

నిర్శలమగు నద్దములకూర్చుగలిగి యుఎడెను. ఇవికాక నానాదేశ ముల 

చితపటముల నక్క_డక్క-డ (వేలాడదీసి యుంచిరి. మెత్త మైస్వ దేశ 

పర దేశ సీర్మితములగు చలువ రాలకుర్చీలు వటువబల్లలు, సోఫాల నేక 

ములు అలంకరింపంబడియుం డెను. మందిర మునడిమి భాగమున. దూగు 

టుయ్యెలలును, వానిమధ్య వహాంసతూలి కాతల్పమును నుండెను, ఈ పా 

సాదమునొబ్లువెపఫుల వీఛాలములగు కవాటములు గలిగియుండెనుం 

క వాటములనుండి బయటి శేగ పిట్టగోడల చే నావృతమైన గాప్పవారో a 

పరితలము గాస్పించును, అందు భారులుగ( దీర్పింబడిన పలురకముల 

పూల చెట్లతొట్లును వానిమధ్యభాగ మున. దీవెలతో దట్టముగ 
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నల్లుకొనిపోయి లతాగ్భవామున లెశుండు చలునపందిరియు. జూపరుల 

కాహాదముం గొలుపుచుంకును. వారిరువురు. గొంతవడి చలునపం 

దిరివద్ద( దిరిగి యక్క_డనుండి క్రిందియ త న్థునకు ది సాగిరి, ఈ 

కింది నికేతనము సంయు క్ర ధరించునట్టి యమశాల్య ములగు వస్తా 

భరణముల మందసములునగలిగి షె పాసాదమున శంతమా తము 

దీసిపోవకుండెళు, అందాం బవేశింపకయే వారిద్దణు దాసికిందియంత 

న్గునకు దిగ నారంభించిరి. ఇ్రదిసంయుక్ళ దేహపర్షిశమం జేయు 

నట్టిగది. ఎల్లవుకు ధరం చునట్టిన శ్ర) ములు గాక య స్ర్రవిద్య నలవర్చు 

కెనుతర( (బ త్యేకముగ డాల్చునట్టి యు ఏవ ల నేకములక్కడక్క డ 

_వేలాడుచుండోను, గోడల కొక వెప్రునం దళతళలా కు గత్తులును మతి 

రమొక వెప్రన తుపాకులు మొదలగునవి తగిలించి ముంచిగి  మొదటంబే 

రన్న పాసాదమునకుంబలె డీి౦ముందను నోొకవిశాలమగు బహిరంగ 

(పదేశముగలదు. సంయు కృతేన వెలివోనందుంబ వేశించి న య్యూలికేగు 

నప్పుశు మామూలుగ ధరించునట్టి చేకిక త్తి నొకదానిలైళొని [కింది 

యంతే స్థునకు ది సాగారు ఈ కిందియంతేన్గు సంయుక్త విద్యాభ్యాస 

మొనరించుకొనుహర్శ్య ము వరుసబుగందీర్పంబడి బీరువాలు లెక్కింప 

నలవి కాని (గంథ రాజ ముల గూకవుకొసియుం డెను, సంయుక్త వుస్తకా 

గారముం |బవేశింపకయే దాని, కింది యంతస్థుశకు దిగి యటన్ని దాపర 

వశ లెయున్ఫ దాసీసికరంబుల శెటుక రాకుండ మెల్లన నజుగులిడుచు? 

(గిందికిదిగి యటనుండి తోటలోనికి. బోవు తలువుం దెఅచుకొని వన 

ములోసిశేగి విరియయబూచి వెన్నెలలో మజటింత మనోవారములుగను 

న్న బొండుమల్లి.యల విలాసంబున కానందవుందుచు నటకు6(౧గొం చెను) 

దూరమున నున్న మాధవీలతా మంటపము లోనిశేగియక్కడనుండి 

వెడలి యు త్తరవుదిశ నున్న లవలిలతామంటపము. (ఖు వేశించి యూ 
చేరువనున్న కష్పురంఫవు దిన్నెల నూమోదమున కామోదమందుచు 
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విమ్మట (ౌగ్గిశ యందలి నవమల్లి కాలతామంటంము జేరి యా పాం 

తములనున్న సంపెంవనము నుండివచ్చుః శ తావ్రులకుసవ దమం 

ది యావలంగడచి చలువ రాలనచే నిర్మింపయడి, సిండు వెన్నెలలో నిగ 

నిగలా కుచున్న కేళాకూళిం చేరి జలయంతముల ఏకువ నించుక సేపటికి 

సీరునిండి వెల్లువ యె పారందొడంగను, కొంతతడవ్రు దాసిషట్టుపైంూ 

రుచుండి మృగములున్న _వెవున కేగందరలిరి. ఈ మృగ శాల తొంట 

యందు త్తరమున నుండెను. తూర్చృవెవుగోడనుండ పడమటిక డముగ 

వల యొకటిగ ట్టంబడియుం న ను, వలదాటి లోపషలికిబోవ వరుసలుదీరి 

యున్న శాలల నేకములు కౌసన్పించును, అందు మొదటివరుసయందు 

సింహ వ్యాాఘాది జంతువులునూ నెండవవరుసయందు బలురకముల 

కోతిజాతులును వాసికావల న' నావిధపత్వులును దదనంతర మనేక 

సర్పజాతులును, వేఠశు పపునాలలయం దుంచం. బడయు డెను, ఇందు 

(బతిశాల శకదుట నంతఃవుర స్త్రీ లుకూరు చుండి జ 'తువ్రుల చేష్టలు వవ్మీం 

చుట కె మంటపములు కి ట్రంబడయున్న పి, (పతీమంటపముల్'' ౧ దూగు 

టుయ్యెలలు, సోఫాలమర్చ్పంబడయుం డెను తోంటటయందస్ని భాగముల 

ను, మంటపములందును, జంద కాంతులంగి)0దుపజణుపంజూలు విద్యుద్దీప 

ములు పెట్టుటకనువగు సన్న సిగ్ ట్రము అడుగడుగున బెట్టంబడయున్న 

ఏ. వెన్నెల దినములలో మ.టపములందలీ దిపములమాత )మే వెలి 

గించుచుందురు. మటియు నాయావరణమందు నాలుగు వవ్రుల స్ఫటిక 

శిలావిసిరితములగు శేశాకూళులుగలవు. ఇవి చిన్న చిన్న సోపానముల 

నొవ్చీ ఫూలవృతములతొట్ల చెం గడుమునోహరముగ నుండును, ఈనా 

బ్రింటిలోపలః దూర్చుుపక్క-నున్నది. దట్రముగం దిలెలత* నల్లు 

కాని మనుష్యులు దాగియున్న ను నపపడముంవ! జేయు చుండును, అట్టి 

యూవరణమం దాయిరునురుక న్ని యలు (బవెశించి మొదటిశాలలవరు 

సదాటి రెండవ శేణియందలి కోతుల చేష్టల దర్శింప(గోరి యొక్ నంట 



40 రాణీసంయు క, 

పమునంజేరి యొకసోఫాపె నానీనులై వానితో జమత్మారముగ ము 

చ్చటించుచు నాకుకొనుచుండిరి, ఆతేరుణమున దీ ప్ర కాయుండగు నల్లసి 

మానవ్రడొకంయ వుట్టగొ చిసిబెట్టుళొని శరీరముసిండ యాముదము 

కారుచుండం వీక్షణమగు మూళఠెండుపొడుగుగుదియ నెక దానింజేత? 

బట్టుకొనిమూచువారలకు (దైత్య తయము(డోయను భయముగ బిగించు 

చుం దూరుప్రుపక్క_నున్న శేళాకూళిమాటునకేగను, తీనయాకార 

వేషములతో( దులదూగణ౫ల మజీయొకసి నటగలసికొని యామనుజుం 

డిట్లుమూటలాడ సాగెను, 

మొదటివాండు _ అ₹! వచ్చినటులున్న దే, 

దితీయు(దు,_ఆ 1 ఇన్ని దినములకు మనకస్థ్రము లీడేరుసమయము 

వచ్చినది. 

(పథము(డు,— అందులో నెవ తె రాజుకూంతురు! 

ద్వితీ--- అది యేమో నాకు(దెలియదు, 

(పథ, మజేమిచేయ.దముః 

ద్వితీ---వారి మాటలవలన( గనుగొందము, నివించుకతాళి యుం 

డుము, 

అనవాండేమియు( బలుశక నిలచియుండెను, అ త్తరిసంయు క్ష 

వదన మించుక వొడియుండుట దీపముల వెలుతురున( గనుగొసిముంజరి 

యిట్లనియె. 

మంజ,. నె చ్చెలీ! ఇప్పటికి రెండుగంటలు కావచ్చినవి, నికింక ను సద 

వచ్చుట లేవా! స్మీద లేమి దేహమున కెట్టి యనారోగ్యము కలు 

గునో మెటుయగ నా సకలమెటింగిన విద్యావతీవి రాశళెవమూరి 

తవు నీవే యిట్రొనరించు చున్న నిశ మ; బోంట్లకు బుద్ధులు గఆవ్రు 

వాలెవరు? 



వీడవ ప కరణము. $1 
టో మ! 

అన నదివఆఅ కకొం చెము సిద వ మ్చామంకుటవలన నుబ్బుమాట 

లతో సంయు క ఒచెల్కీఈదినమున నాకేమో యారాటముగ నున్న దే, 

నాకో ర్కె_ నెల వేర్చునునని వచించిపోయిన నాగురువుగారి వార్తయిం 

చుకైనం చెలియ లేదుగ దాక్ష్ అందుచే కుతింతపరితాపము. కలుగుచు 

న్న,, దసివచించుచు నశ్తు సోఫామైంబరుండి నిదరవోయెను. మంజరి 

యు వనవిహార ము చే బడలిక (జెంది నిదించినసంయు క్ష నప్పుడేమేల్కొ. 

లువుట కిచ్చగింపక యొక గడియ వెనుక మేరొ- ల్పెదకని యనుకొనుచు 

నశు తానును సిదుర వ్లైయెను. ఇక్క-డఏరిట్లు ని దించుటయగాంచి దాగి 

యున్న యిరుస్రురు సిశ్ళబ్దముగ కిమాటపముతోసేశే తెచి వారలమాటల 

వలన రాకుమారికం గు ర్లిపుకొసియుండరి గాన నామెపరుండ మున్న 

సోఫానెత్తుకి"సి తెొమదివర 3. తేఅదియుంచుకొన్న ద్యారముఅ వాటి 

తవు దారింబోయిరి, 

(4 సరు ప్రకాశము 1) 

(ప్రొ-చీనబుషి.సమ్ముత మైన మార్గము, 

వి, వి, శే. లమ్మాజీరావు, 

పబి పర్, గుంటూరు, 



ఎనిసిదవ ప ప్రకరణము. 

అంత దెల్ల వాటుజామున నాలుగుగ ంటలగుటయు విదుర౭చెంది 

యున్న వృింములు వేచి “మందబుద్దులగు నోద్యారపాలకులా రా! జయ 

చందునకుం బాణసమూానురాలగు సంయు కను దస్క_రు లత్తుకొని 

పోన్రచుండ నజ్యాగతశో సిదారించిచుంటిరిగాన మిమ్మందణ నిప్పుడే 

(మింగివై చెదము చూకుంి” డసి హుంశారములు సలుప్రుచున్న సా 

యన నొక్క. పెకున భయంకర ముగ' గర్జింపసాగెను, అత్తరి నా గర్లన 
జ ఆల జ 

ముల కుల్కి_పడి లేచి మంజరి తనక్టాదుట సంయు క్షనుగానక సం| భమ 

మందడి పేగులు పెటి విలిచియు( (బత్యు తరముగాన కొరక వేళ తన నిదా 
లు లావి స్త 

భంగముసేయుట కిచ్చగింపక వేలెకచోటి శేగినదేమోయని మృగ 

శాలలన్ని ౦టవెతకి య చటశుంగానక దిగులొందుూచుం ద్యరితగతి నారా 

మము: (బవేశించి న బడల. బరికించి యెందును బొడగాన రామి భయా 

రయగుచు నేమియుందోపక బిరబిర మేడ నెక్కి. _పతియ ంతస్థునందును 

రోయుచు, శయనమందిర ముం జేరి యచ్చోటను గాన రానందునం బాంగి 

వచ్చు మన్న దుఃఖ భారమున మొదలునఅకిన తరుప్రువ లె సిలుస్రున చేల 

గూలి “హో! (వాణసిఖీ! నన్నాంటిదానింజేసి సీవెచటిశేగితివి? రునకు 

శరీరములు వేణ నను బాణ ముక్క_టి యేయని ౧బదివటు కి నేక నూరు 

లు వచించియు-టి వే. అయ్యో! సగము పాణముశో. బోవ నీకు మన 

సెట్టువచ్చెను? ఈమర్య్వా ర్వ మివారల కేమనివచివును? | పాతః కాల 

మగునప్పటికి సితల్లి చనుదెంచి సంయు కయెక్క_డని యనుగ నేమని 

వెప్పుదునుః కల్లా! సంయు కను నాపొటనువె చుకొంటినని వచింవు 
ర అనాను లు 6 

దునా? నా పెనింతి కాఠిన్య మేల పూసితివి! నిసౌఖ్యమున కాళించియే 

t Gy 4 లొ qy స గదా! సీవ్ర రమ్ముసిన చోటి కల్ల వచ్చుచుంటిసి, ఇయ్యడ నన్ను వెంట; 



ఎనిమిదవ ప్ర కరణము, $§ 

నొసిపో బున సీయుద్దేశ మునకు. (బతిబంధకమగుదునని నదలిపోయి 

తివా హో! ఇంచకిందుబోవుదాన” నని బిగ్గరగనేడ్చిన వారుపీరు లేచి 
నచ్చెదరను భయమున లోలోపలనె కృశించుచు సము దత రంగముల 

వలె పొగ్గి పొర్లి నచ్చుచున్న దుఃఖమున నేమిసేయుటకు. దోంపక మరల 

నారామము. (బవేశించి వెదకినచోశే వెదకుచు బిచ్చియె త్హిన దాని 
వలె వననమంతటం (లయంబరికించి మితిమోజీనశోకమున నటనుండ 
మననాప్పుక సగ నా వాణపదమగు సంయు కృ నెడణానసి కేశేల యొంట 

రిగ నుండవలయును? నానెయ్యంవు క యా యేయిడుమలో 

పడుచుండ నేనింట సాఖ్యముగ నుండగలుగువునా? చేనును దద న్వే 

es మెచటి కె నబోయెదయాక” యని దృఢచి త్రమె తర్భ ఇంబ 

యాయు ధా గారమున కేగి యటలల కొన్ని యుడుపవులవోం బురుస 

వేషము వేసికొని లోపల నకుమున శరెందుక త్తులంబదిలపటు చుకొని కావ 

లి వార లెవకును లేవక మున్నె యారామ ద్యారములన్ని యుగడ కది చింతా 

సాగరంబున మునిగి తేలుచు నెక క్క డికళో పోయెను. అంతం గొంత 

వడికి. బతులగలకలా రావములు మిన్ను ముట్ట జల్లని పభాత వాయువులు 
మెల్లన పివ( దొడలగాను. ముందు జరుగంబోపు రణమునంది శ్లై ర్త 

సిక్తములగునసి సూచించుభంగిం దూర్పుదిక్కు నందలి యరుణమరీ చులు 

క న్యాకుబ్బరగర పా సాదతలముల్నపై. (బసరించుచుం డెను. కావలివా 

రెలరుం దమ్ము నా వెశించియున్న ని దావిసాచముల నతిక సమం మోద 

వద లించుళొని ఖడ్గ పాణునై జాగరూకత వేడ ద్వార ముల గాచుచుం 

ఉరి. కాని రా తీచాము పగుండంబోవునస్త్ర శు మూసిన ద్వారము లీప్రుకు 

తెటువ(యబడిియుంకుట  శేమిహేతువో యని యమొక్క-.-డైనందలంపం 

డయ్యెను. అత్తరింజెలిక క్రెలెల్లరు మేల్క_ని సంయు క్ష శయనమందిరము 

లోన కేగి యామె గానక మంజరియు లేకుంకుటనలన నిరువురుం దమ 

కన్నముందుగ లేచి (పాతీః కాలవననిజోర మున శేగయుంధురనుదలంవున 
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వారిలలనికానుట కై (కిందికివచ్చి తోటయందుం బవేశింది యస్మీ 

మూలల వెదకి వారి. బొడగానగ ద్యార ముఅకడ శేగి “కనీ 1 మంజరీసం 

యు క్త లెక్క_డిశె నం బోవుటం జూచితిరా? ” యని యచటి కావలివా 

రల నకుగ “అమ్మలారా | ర్మాతియంతయు నిదే,పకారము గాచుకొని 

యున్నా ము. మా కెవ్యరుంగాన్సించ లో దిన చింప నందటుసంభ)మా 

కాంతవ్నాదయ లై నవెగ నంతఃవురమున శేగి రాణి కాసమావార 

మెటి(గించిరి. ఆమెయుంద లడమంది లేచిపోయి జయచందునకు విన్న 

వింప భయాకులుండె యేమిచేయుటకును గాలు సనేతులాడక కోట 

నాల్లుమూఅఆల వెదకించియు.గార్యముగానక భటుల. గొందట నన్ని కడ 

లం జురములోపఅ తెలుపల వోయంబంచి యాందోళనమున నుండెను. 

రాణి వాసమంతయు నలక *నోల ముగుచుం డెను ఈసమాచార శతుప్పుడె 

నగర మంతేట వ్యాపింప బౌరజనంబు లెల్లరును విచారపడ సాగిరి, పట్టణ 

మందలి జనంబు లెల్లరు నామె నుగుణములకును, విద్యకును, జక్క 

దనమునకు నావాసనుపి వేనొళ్ళశ్లాఘించు చుందురు. మణటియు( గన్యా 

కుబ్బనున రూపొంది వెలసిన లక్షీ యని భావించుచుందురు. పౌరుల 

ఖరు దమస్వంత పీడ్డలు పోయినట్లు విలవీంపసాగిరి. ఇంక రాణియొక్క_ 

యవస్థ నేమని చెప్పను ' జయచందుం డంచుక ధైర్యవంతుండగుట చే 

మంజగియు లేనందున వారిద్దజు(గలిసీ యెక్క_డికో పోయియుందురని 

య్కు సిరువురుళలనియున్న ౦తవణకు వారి కేయిక్కబట్టులు సంభవింప 

ననియు నెంచుకోనుచుం. గంటికి మంీికి నేశకధారగా విలవించుచున్న 

రాణిన్లో దార్చికొలువ్రకూటమున కేగి చారు లనేకులనస్ని దిక్కుల వెతక, 

బంచి వ్రురమున(దంతట సంయు కను గొసి తెచ్చు వాగికి బహుమానము 

లియ్యంబకునని వాటింవిం చెను. ఆచాటింవుపేని పలువురు బీదలు నగ 
రము వెడలి యనేక్న్ళ గామములు వెతకి యెచ్చోటనుంగానక తీరిగివచ్చు 

చుండిరి. మజికొౌందజు రాకిెమారికను గనుగొన శేలనురలిపోవల 



ఎనిమిదవ ప కరణము. శీర్ 
1) 

యునని _ పట్టుపట్టి మతీింతదూరజీశముల శేసచుండిరి, రాణీ 

వాస మిట్టదరనస్థ నుండ వైదుర్యాతులు గడచెనుు. ఒక్కరును 

సంయు కవ ర్తంబేనైరి అనుదినమును జూడనిదే పాముల నిలుపనో 

పని రాణి తన ముద్దుకూంతురుపోకడవలన మంచముపట్లి ని దాహారను 

లుమాని యౌహారా రాతము లొక ఫీరున విలవించుచుంజెను. (వో! 

కుమారీ! నవశీరీష కునుమకోనులాంగివగు నీ వెక్క.డనున్నా వు నిర్భయు 

రాలా! నాశోనొకమాశునను వచింస శెచ్చటి కేగిడివి? కట్టా! నవ 

మాసములు మోసి కస్త యింతే పెద్దదాని గావించినందులకు. దుద 

కిది నూ తల్లియెడం గన టయఆచు కృతజ్ఞత అయ్యా వున్నమచఎమురుం 

బోలు సిముద్దుమోమిం కెన్న (డు గాంాచగలనుళవా! నాగా ర్భాగ్యము! 

నాముద్దుకూన నెడబాసి సెనెట్లు | పాణముల భి రింపగలను€,, అని గోలు 

గోలునంబలవించుచుండ నెల్లరుం. జెంతంజేరి యోదార్చు చుండిరి, జయ 

చదును బ్యుతికావా ర్త తెలియనందున. గొలువుకూటమ:న 'కేగు 

టమాాసి రాచ కార్యను లన్ని యు జక్క_ంబజుప “EE తా 

నంతఃవుర "బువదలక చింతాసాగరముస మునిగి కూతురుసమాచార 

మెనరుకొని త చ్చెద రా యసి దినములు లక్క పెట్టుకొ నుచు గాలము. 

గడవుచుం డెను 

(4 సనా స కాకము n 

(బహ్మచర్య గృవాస్థాశమధర్మములు. 

వి. వి, కే. లమ్మోజీరావు, 

పవీ పర్ గుంటూరు, 
య 
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మూడవ (పకరణమునంబేర్కొనిన మధు రాపట్టణవుందిప్పమిోంది 

కాళి కానిలంయమునకు మజియొక పర్యాయము మంచిదినములు గలు 

గుట సంభఛవిం చెను, అచ్చటివా రంద అమావాస్య పదిదినములున్న 

దనంగ నే గుడిని బాగుపఅచ నారంభించిరి. _పాకారవుగోడలకు, గర్భగుడి 

శిఖరమునకు నున్నమువెచి వానిపై మూతులు, ముక్కులు, పోయి 

యున్న బొమ్మల. జక్క-పటిచి లోపలనున్న స్తంభముల కన్నింటికి రంగు 

లువెచి యుంచిరి. గోడలమోాంద( జూచువారలు గుంజెపగిలిచ చ్చునంత 

టిభయంక రములగుబామ్మలం లిఖంచుటయేగాక యట్టివే పటముల నం 

దందు (_వేలాడంగట్టిరి. అవర ణమందు దుబ్బున లె, జెతీగియున్న గడ్గినంత 

యు దోకి శుభముచేసిరి. గజనీమహమ్మదుచే నవయవవిహీన గం జే 

యంబడిన కారణమున. గాంబోయు స్వశరీర మైనను శ భపఅచుకొను 

శ_క్టిలేకయున్న దేఏవ్మిగహమునకు భక్తులందజు మోాందంబడియున్న 

చెలుక పెంటలను దుమ్లు రు బోందుడి చివీ కాయరసముో మశజ్ఞనంతీయు. 

గడిగి అ ముదలగువాని నాయా చోటుల నలత కపటి 

తమకోగికల ఫలీంపం జేయునసి తలంచు చుండిరి కాని యింతేశ _క్రివిహీన 

మగు శాగివ్షిగహము మనవాంఛీతముల నెట్లు నెర వేర్చునసి 

యొక యను దలణపండయ్యను. అంతకు మునువు మెడ్డపట్టియుండుట 

వలన నెటులున్నను కండ్లు మొదలగునవి చక్క_-గాందోమి యలంక 

రిం-చిన పిమ్మట మా తేము చూచిన వెంటనే పాంతులువుట్టి చచ్చునంత 

టిభయము( గొల్పుచుం డెను, ఆముదముచేనంగుళ సుతు మడ్డిపట్టి యు 

న్న దీపప్రసమ్మెలను, బమిదెలు (బయాసపడితోమి గుడిలోపల 

చెలుపలనున్న గూండ్డయందును గుడినుండి కీందవజుకున్న మెట్ల కిరు 
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పార్శషములందలి విట్టగోడలమిందను బెట్టియు చిరి. మటీకొన్ని యగండ 

ముల నాలయములోపల శ_క్షియెనుట్న వేలాడ దీసియుంచిరి. ఖశముల 

నంబెట్టెంచి లోపల నెకగదియంకు _వేలాడలట్టిరి, త్రంతలో నమవ 

సయు వచ్చెను, ఆనా. డాబాలగోపాల మభ్యంగనన్నానము లాచరిం 

చి నూత్నవసన ధారణు లై యుపవాసమునుండ సూర్యుం డెప్పు కుకుం 

కునా యనివేచియుండిరి. ఆనాంకు మిట్టమధ్యాహ్న మం దొక "పెద్ద 

సభ గావించిరి. ఆసభయందు జారు(కును, జోరుంద.ను, విద్యానిహీ 

నుండును, మూ న్రాసరుంగును నగు వారి వుకోహితుండు దేవి నిక్క 

ముగ (త్య కుయగునని తలంచి తత్పసాదంబు దానొక్క_(డేపాలు 

గొను నాంఛను లేచి యిట్రని వచింపసా గను, 

*సభికులా రా ! మోరందటు (శదతో నే వచించువాక్యముల 

వినుడు. మనతేరిమం దిదివజ కెన్నండు నెసంగనట్టి నరబలియోాదిన 

మున సియ్య(బోవుచున్నా ము. అందు నాధారణవ్రుమానన్రండుగాండు 

సమస్త విద్యాసంపన్ను రాలును సౌందర్యి వలీయు నగు రాజు 

కూతు రె యున్నది, అట్టియెడ మసనమందఆటము గుమిగూడిన నాలయ 

మున మిక్కుటమగు నలరియగును, అదియునుంగాక ర్మాతి నాకల 

యందు బేవ్మిపసన్న మొ “నాకుబలియిచ్చున వుడు నల్లురుమనుజులుతప్ప 

నెక్కుువయుండ/గూడదు, అట్లున్న యడల నాక న్యక నువదలి మము 

లనే (మింగెదనని నచించినది, కానమిారందణు గొండయడుగుఫాగ 

మంచేయుండుండు, దేవి (పత్యమేమైన వెంట స యామె వ 

మిమ్మందజం వీలివీం చెదను.” అసి నమ్మిక క లుగునట్లువ చింప 1 నెద్దు 

యీాసినదన్న దూడనుగట్లి వేయు” మను నంతటి బుద్రిశాలులగు 

నామూఢులందణు వ భల్రైయనసి యతేసి ఐ"క్య ములకు సమురలించిరి, అంత. 

గొంతవడికి సభ మగింవుచేసి యెవరిండకు ఐెరుపోయిరి, సభ 

ముగి యుసప్ప టికి నాలుగుగంటలయ్యెను, తరువాతే గొందజు “పెద్ద 
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అలి 

మనుష్యులు లెక్క. లేని మద్య భౌండము..ల మాయించుకొని కొండ 

మిాంది శేగి కాన్ని ంటి దేవిగుడి యందు బెంచి కొన్నింటి రా తికి 

దాము సిలువందలంలయికొన్న సలమునః బఏలముసే బుంచి పరిచారకుల 

కాందట నటంగావలీయుంచి గృహములకు మరనీనచ్చిరి, అనంతరమ్హమోా 

దారుణ కృత్య సులజూడనోపక కనుదొగంగిపోయెనోయన రవి పడ 

మటి సముదమునషగుం శేరు, బాగుగ జీకటిపడినవెంటనే నాకరు 

వేగి దీపముల వెలిగించివచ్చిరి, ఇ అద్య దిగంట లగు ముతేస్లు 

తెల్పరు(బుకోహితుసి యింటిదగ్గరం జేరిరి.న లుగురుమ రుషులు భోని కేగి 

యొకగది తలువుందయ దాసిలోనుు కు దివ్యమంగళవి గహ మురూపము 

దాల్చినవగ ప్రనుంబో లె నేలకి ౧టుకొసి పడియుండెను. నా రామెను చె టికి 

రమ్మని యాజ్ఞావింప నాహారము లేక పోవుటవలన(గాక పోయినను 

మితిలేని శోక ఛారమున లేవనోప క క్రుపడియుడ నామం గొసవచ్చు 

టకు వ్యాఘములవంటి నల్లురుప్ర్రైలను బంవిరి, వారుపోయి యా 

కన్యను లేవి చేతులశో నెత్తుకొసివచ్చి బయట సిద్ధముగనున్న నొక 

పలకియ ౦దు గూరుచుండం బెట్టరి. చెవులు బద్దలగునట్లు ముంజా ముద 

లగు భయంకర వాద్యములు తమభీకర ధా్యానములచే దిశీలం గలగుుడు 

వడంజేయుచుండ మేళ తాళములతి”  బల్లకి నత్తుకొని యందటును గుట్ట 

వై వునకు బయలుదేరిరి. పాప మాసవారియందున్న కన్యక శెట్టిగతి 

పెబనో మయూోజింవుండు. తలిదం డులు, బంధువులు తోడుక త్తెలు 

జ కస ప! గలిసిరా వివనాెహూ చిత వేష మున శుభ వాద్యము 

లతో నూ శేగందగు నాక న్యక దుర్మార్డులగుం శాపుండులు వింటరా 

మరణనూచక వేపముతో భయంకర వాద్యములు మిన్ను ముట్ట నూశేగ 

వలసివ చ్చెంగదా! దీనిక ంతీయు సత్యవి ద్యావిహీనత యే కాగణము, 

విద నెటుంగ సికతమున సిమతస్థులందజు దమవురోహితు లెట్లు చెప్పిన 

నట్లు నకుచుకొనుచుందురు. అట్లు కొొండయ కుగు బాగము. బేరిన వీద ప 



పా 'మ్మిదవ ప్రకరణము. $49 

బె కేగనేర్చ్పంబడిననలువురు పల్చకిబోయలుదప్పం దక్కినవార లక్క_డే 

నిలచిపోయిగి. వుకోహితుండాదిగాలల నలువురు పల్లకిని సుడిలోనికిం 

బట్టించుకొనివోయి శ క్రి యెదుట బెట్టించి బోయల నెళ్ళు' న వార 

లును నళ్లు వెడలి పోయిరి అంత నాకన్నియ పెనున్న మునుంపందీపి 

వెచుటశోడనే మెదుటనున్న భయంకరమగు శ క్ష్తిజూచి. భీత 

చిత్తు మూర్చిల్లి లేచి తనదురవస్థం దల(చుకొని యణంచుకొన్నను 

దాగక తెరతెరణయి నచ్చుచున్న కశోకమున నిట్టు విలకింస 

సాగెశ “చె వమా! వేను నీయెడంగావించిన యపరాధ మేమి? నే 

తుకంబుగ నాకిట్టిన్యధ వేలం చెచ్చి పెట్టితివి కలనైన నిట్టి గుర్భర 

ణంబు నొంగుదునవి తలంచితినా హా! తలిదం శులా రా! నావంటి 

సర్భాగ్యు రాలి మో చేలంగాంచితిం? మిమ్ముఃదరి లేని శోకసాగరంబున 

ముఎచివై చితిగదా! మోర లెంత పరితవీంచుచున్నాగో! హో! మంజరీ! 

నీవంటి (పాణసమానురాలగు సఖ మటియొక తె దొరకుట దుర్గ భము. 

నీమాటవినక యీ నెట్టి బెట్టిద ములకు లోనై తిని, నీను వచించిన పకా 

రము ముడినంబులఈ. బరుండి యేయున్న నాకపా్ల్ గలుగకుండును 

గదా! నేనెంతవిలవించి యేమి పయోజనము. తెగించి పోరామద 

మన్నం చేత నొక క త్తియెనను లేదు, మునోహ రా! నియుత్సంగ ౧బున 

వసించు భాగ్యము చార్భాగ్యు రాలనగుట నాకు లేక పోయినది. పరమే 

శరా! ఎన్ని జనములక యినను నాహృదయ నాధు(డగు పృథ్వ రాడా నే 

(వాణగాంతుసిగా నారు” మని తనవారి నందటిం దలబంంచుకొని 

యొక్క. పర్యాయ మేడ్చి చేయినది లేక నిరాథారయై నవ్యాఘముల 

మధ్యం జిక్కిన లేడినడువునం బడియిం ణెను, వువోహితు. డాదిగాం 

గల తక్కిన నలువురు. దమదమ పూజాకౌార్య ముల నెర వేర్చం 

దొడణగిరి, పుగోహితు. డెజ్టిసి వుష్పములళ "డను నశుతలతోడను 
మంత్రముల జవించుచు విగవామునకు( బూజ సేయుంచుం డెరు, 

౯ 



50 రాణీసంయు క్రో, 

వేజొకండు రెండుమూంకు బించెలయన్న మును (గుమ్మరించి దానిలో 

నెల్తని గంగుంబోసి కలువుచుండెను, ఇంకొకంయ శ క్రియెదుట 

నుండు గుండములో హీన వను వుల తుచ్చములగు మంత్రములంబకిం 

చుచు ( వేల్చుచుండెను, అఎతనర రా తేగుగా వచ్చినందున. చేయవల 
a థి C 

సీన కార్యము లన్ని య జేసి యికువు శాకన్నియను బేవియెదుటకు, 

గొనివచ్చి నిలువబెట్టి యొరిగిపడకు" డబట్లుకొసయుడిరి, సిరీనపితిమ 
౬ A) బ్ర ల 

నలెనాకన్నియ నిలిచియుండెను ఒకయ శంఖము. బూరించుచు 

గంటవాయిం చుచుం డెను. వుగోహితుండతితీక్షణమగు గ ల్తినొకి దాసిం 

కని మంవోచ్చారణమ? సలుప్రుచు నామెనీర౧ంబు! దె౫ వేయ 

సిద్దమైయుం డెను, అట్రిమసోోష దవమగు సమయంబున తేజ శ్ళాలియగు 
రుషా త్త ౧ 

యావనవంతు. జొకండతిత్వరితగ మనంబు: గుడితలువులు గుభాలూన 

న్వ్నాకొనివచ్చి తలందెగ్మ వేయుటకు సిదముగనున్న వురోహితుసినా స 
ఉట థి ox టి 

మున నున్న దానినున్న శ్లై తునుమా డెను, తోడనే విభాంతుయడో వురో 

హపెతుయచవేలం గూల సయు౧_క్షంపట్టుకొనియ. న్న యిరువురు వేటొకగది 

"క్ర యూయుధములంగాని యావనవంతుసిపె దుముకవ చ్చు చుండిరి. 

ఈణోపల నావచ్చినవురుషుండు “సంయక” యని శేకనైచి 

తననద్దనున్న రెండవఖడ్డమునెస౮ాను. వంటనే సంయు కృ ఖడ్ల్డమునం 

దుకొని యు త్తర్మపత్యు త్తరములకు సమయము లేనందున నావచ్చిన 

మనుజు. డెవరై నదియు నెబుంగక పోయినను దనకుస హయ్య మొనర్పం 

జనుదెంచెనని యూహించి తానును భా రాశనం సుఖ నుః వామమా 

ర్లు లిరువురి మై వారిరున్సురు లంఘించి యతినివుణముగ వారి దుద ముట్టిం 

చిరి, ఆకలోలమంతయు( గాంచి శంఖము ,(బూరించునతంకు బిరబిరం 

(గిందికి. బరు వెత్హియక్క- డివారల కీసంగతిం చెలియంబటుప( ద్యత్రణంబ 

వాగును హుంకారను లొనర్చుచుబ మలుదే* గడియ బ వేశింపలడగిరి. 
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ఈలోపల గుడియందలి సంయు కాయావనవంతులు ద్వారమున కిరుపా 

రృషముల నిలచి వామమార్లుల నావరణము బ వేశింపంయుండం చేయు 

చుండిగి, అతి, షయత్న ముమి/దంగాంత సేపటికి నామమార్లులు లోపల. 

(బవేశించి యాయిధ ముల ౪ 6 గొందబు, దండములణో. నొందటు, 

పోరాడసాగిరి. సంయుక _యాననవంతు లిగన్ర రతిచమత్కార ముగి 

న నెకుబంజ వ్రుచుండరి, దేవి (ప్రత్యత్షమై తమకు వరమొసంగి. స్వర్గ 
సౌఖ్యములనొనంగూర్చునని తిలంపియున్న భ్ కుల కందఅకు సంయు 

కా దేవ్ (మత్యెమయెై యట్టిసౌఖ్యవ ల యొనగూర్చు చుం డను, ఇట్లు 

వీరిద్దణు హస లాఘవ మొప్పంజి తే విచ్శితములుగ ఫెప్టై ముల( (దెప్పుచు 

శ తువుల(వేటుల( దవ్చించుళొనుచు వోోరాహారిగల బోరు 

చున్న తర.ణమున న డిజవ్వనమం మన్న రాజవుగుషుడొకయు ఖడ్ల 

పాణియై శిఘగమనంబున. గొండ నెక్కివచ్చుచు “ఓరీ! బలియొసంగం 

దెచ్చినక న్యకకు సాహాయ్యముగ నచ్చిన వురుషునకు. గుడిచేతిపైె బల 

మగుగాయముతగులుట చె వామహా సమున(బో రాడుచున్నా (శు. ఆకన్ని 

యయుమిక్కు_టముగ నలసియున్న ది. కావ్రునమిారి ందటు త్చొాహ మునంబో 

రాడు” అను హెచ్చరిక వాక్య ములువిని తోడనే కివ్వునం బె శే తెంచి 

యచటనున్న వారిన దటి నెక్కు_మ్మడినజికి నారంభీం చెను, రాజస్ర్రరు 

షుసిథాటిే కో ర్వంజాలక ద్వారముబయటనున్న వామమార్లు లొకండు 

వోయినతోవను మటేయొకండేగక చెల్లా చెదరె పాణందొడంిరి. అంత 

నతండావరణమందు. (బవేశంచి "లంకు చేతుల "రెం పుక త్తులంబూని విశ్చం 

ఖలలిల శ్యతుధ్వంసవముం జేయ నారంభీం చెను, సంయుకాయావన వంతు 

లును దమకు'వేజొక సాప*య్య ము దొగకినదని యుత్పౌాహమున 

విజృంభించి రిప్రుశా సథ మునర్పు చుండ. జేయునది లేక లోపలివారునుం 

బిక్క_బలిమి(జూావీ పరువె త్తేసాగిరి. అట్లు పరు వెత్తుతరి. బాకారవుగోడ 

లెక్కి_ దుముక(యబోయి చికటియగుటచే నెకచోటనుళొని వేజొక 



ర్ల్తీ రాణేసంయు క, 

చోటంబడ్ యనెకులు ; ఎ ణముల వదలుచుండిరి అంతం గొంతివడికి6 
| 

ద మ్మైదురించు వా "3వరును లేకపోవుటచే సంయుకాయాననన: తు 

లిద్దతొక చోం వేరినిలిచియుండ రాజవురుముండును జేరి వారిచేం |బణతు 

లంది యూస్థలమ ,తేయు( వీనంగుపెంటలవో భీభత్పముగ నున్నిం 

వున వారింివెంటగాొని వేతొక చోటికేగి యట యావనవుతుని 

హొ సమునకుం జకిత్సే సేయ నొకిక శబర ముప బట్టలాగి దావిందడివీ బిగిం 

చుట జలముశ్ొటరకు వెతక నెచ్చోటను గాస్పింపద మెను, అ తరి 

సంయు క్షమరిల గుడిలోపలి కేగి యటయబునోహితు (బు దేవికి | బోయీంపం 

'బెటుకళొనియున్న జలకమ-*డలువును గొని కోచ్చెను. _ ఆసిటియం దాగు 
A) కా 

డను దడ గాయము ప బగం దిక ట్రిరి అనంతర మూ రాజస్రుకుషుడు 

వారిదణిందోడొ సి కెండిదిగి వురమ. వెవునం గొంతదూర మేగి యట 
© a ea 

నెస్ బయలు [ఏదేశి మున సిర్మిం చియున్న డే రాల (బవేశించి భటపరీ 

వృతమగు నొకగుడారిమున యావన వంతునునిచి నడుమసిర్థింపంబడి 

య నేకులగు. గావలివారలశో*( గూడుకొనియున్న మణీయొక గుడార 

ముననాక సియం దిగవిడచి వారివదతపద సెలవు గ కాసి వెడలిపోయెను, 
టు © మా 

య పురుహెర్థప్ర కాళము ౧ 

త్రీ శూ చ్రాదుల స్వాతంత్యమునిచ్చునది. 

వి, ఏ. శే లమ్మెజీ రావు 

పబ్లిషర్ , గుంట “రు, 
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అటు లారాజవురుషుంకు జే రాయందు దిగవిడచి చనుటశోడనే 

సంయుక్త యట నమర్చంబడియున్న నొక పాన్చుమోంద6 గూరుచుండి 

తనకిక్కట్టులు సంభవించుటయు వానినన్ని శి౫డచి బయటప * టయు 

మొదలుగాగల  తలువులు మనస్సునకు రా సొంత సేపటివజకు 

నమేమొ యాలోచించుకొనుచు నలనీయున్నది గావున. (బత్యూష 

వాయువులు మేనుసోకుచుండ నుమారైదున్నరగంటవెళ నించుక 

స్మిదంగూర్కె.ను. వెంటనే మంజరి చనుదెంచి తనపార్మ (మున గూరు 

చుండి నొక కలగని ఒహో! మంజరీ! ఎస్ని దినములకు సిన్ను జూడం౫ం 

టిన్కే యని పలవరించుచు మంచము_పై లెచిసారు చుండెను, అట్లు లెచి 

కనులుచెజుచి ఏవ్నీంచినవోడనే యాక్ న్యకుంగ లిగిన సంతోష మేమని 

చెప్పుదును? నిజముగ మంజరవచ్చి తనక క్టైదుట నెక కుర్చీ మై గూరుచుం 

డియేయుండెను. తోడనే సగ భమాస్వితయె మంజరిం గాగలించుక "ని 

యబలకావ్రున సించుకదుఃఖంపనా 7ను. మంజరియు గొన్ని యనునయం 

వువాక్యంబుల నోదార్చ. గలం చేరి “చలీ! సివ్రసిక్క ముగ మంజరివగు 

దుచా?నా కేమియు (భెంతిచేకూర లేదుకదా? సివిక్క డి కెట్టువచ్చితి?ి ౫ 

వన్య, సంయంకా! సీకింత్మ భ మ యెటికి* నేను నిక్క_ముగ మంజరినే, నే 

నిక్కాడ్ కట్లువచ్చినదియు వచించెద వినుము, ఆనాడు సివట్లు సోఫా 

మెనిదురింపం గొంత సేనై న వెనుక మేల్కూ.లీపెదగాకయని తలచు 

కొనుచు నేనును న శునిదురించితి. అనంతరము నసింహాగరనమునలన 

మేల్క_ సిచూడ సీవచ్చోటః గాన్బింపవె తివి. వెంటనే వెతకవలసిన చోట్ల 

నెల్లను వెతకి యక్క_డనుగానక జీవములె నాసవడదలుకొొని జేనముల 

మోద వెడలి నిన్నెట్టయినంగనుగొన నిశ్చయి_చి యాడు వేసమునలగు 
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మరుల సురవ్నీతము కాదపి వురువ వేస ముందాల్చి సమయముపడినప్పు 

డు పనికివచ్చు ననుతలంవున రెంవు చేతిక తులం బదిలపజణుచుకొని యప్పు 

డే బయలు దెటితిని. అట్లు వెడలి (పతి గామమునందు, న కువ దటస్థ 

పడు నర ణ్యములుఎదును నమరకు-చను న చ్చటచ్చటం గొందటీవలన కాన్న 

సమావారంబులంచెలియుచు సంచరించు దుంటిని, అట్టు రెండుమూ శు 

దినములు గడచిన వెనుక నొకయూరిలో మధు రానగర మునకు. జేరువను 

న్నతిప్పపెని కా౪కాశ కికి సకలక భాపరిపూర్ణ యు సుంద రాంగియునగు 

రాచక స్నియ నాక తెను బలీయిత్తురను సమూా'చారమువిని యట్టి 

యదృస్ట్రవిహాన యగు క న్య యెవతేయె యు' శ.నాయపసి యను 

కొనుచు శేక్య్యానుసారిము నామెను రవ్మంచుతలంవునవ బయ ుదేణి 

యొక్క-రీతి నడచుచు నీసాయంతనమున నే యొకపల్లియం జేరి యక్కడి 

వారల మధురావుర వృత్తాంతము లడుగ నక్క-డి శేకుమైళ్ల్రదూరము 
న్నదని వక్కాణించిరి. ఆమాట విన్న వెంటనే మిక్కుటమగు నా 

గ లియగు చున్న నుునంతన అకు నడచియున్న ౦దున. ఇాద ములు సత్తువ 

దప్పియున్న ను లత్ష్యుము చేయక సాహాసమూాని రాజమార్షమునంబ శ్ 

నడు చు చువచ్చి యాానగ రము త 'మ్మిదిగంటలకుం జేరితిసి, అక్క_డి 

వార లింతకుమును పే వామమార్లులందటు+ గొండ శేగిరసి వచింప 

దుఃఖా ర్తనై నాకిష్టము ఫలింపదను తలపున సించుకయోచించి వెంట 

నే యొకమనుజుండు దారిల నుపటుప గుట్టంజేర వచ్చితిని. నేదరశే తెంచి 

చమూచుటతోడచే తిప్పయంతేయు రీపాలంకృత మై 5 చువువోవూరముగ 

నుంజెను, కొందటు గుంప్రగ బేరి యక్క_డడుగు భాగమున దప్ప 

దాగి గేలింతలగనొట్టుచుండ్రి, వారేమి చేయుదురోయని దూరమందు 

నిలచి మూచుచుండ వారిత్రాగుడేమో వారేమోాశకాని చేవిళాని 

పూజకాని యేమియు. గనివింపవయ్యెను, అంతట సెనెకగుడి దీవా 
కాంత మైయుంటంగసి యక్క. డనేమిజరుగు చున్న దోయస [కిందనున్న 
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వారికి, నొంచెను దూరయుగం గొండనెక్కి_ గుడిని నసమోకించు చుండ 

గ్లంఖారానమును, జాగంటలచప్పుడులును నొక్కు_మ్మడి వినవచ్చుచుం 

డెను. గుడి: చేరితలువులు దగ్గరకు వేసి యు౧డుటంగాంచి యిం మక. చెజ 

చుకొని విశ్నీంచుగడా! వమసినచింతు ! నాపంచప్రాణ ములు ,టెవి 

మె కెగిరిపోయెకు. |పశకాశ మెనయఖ౭డము కెంగున సీవ్రధగించియున్న 

వన్ర్రుమును గు గించితిసి గు రించిన వెంటనే గుభాలున( దలుపు నెట్టు 

కాని వేళొండాలోచింపక నిన్నుంజంపంగ తియున్న వానిచేతిన ప్రై నటికి 

జివి తరువాత జరిగివసంగతు ౨౫ సికును వికదమేగదా” యవివచించి 

న వెంటనే పులకీకృతాంగయె సుయు క్షతేనచెలిం  గాగలించుకొని 

“హా! న్మాపాణపదమా ! మృత్యు న్రనోటంబడనున్న నన్ను రశ్రీంచిన 

మహానుభావుండవు నీవేనా నీమాబుణము నేనెట్లు దీర్చుకొనయలుగు 

దు? నీసావాస _ధెర్య ముల శే నేమని నచించుదానను. ఒక్క_నిమిష మా 

లస్య మైన మనకి మరలం గలినికొను భాగ్య ముండక పోవులగదా |! 

సీనంటి బునిశాలినియగు  సఖంబడిసినగ దా లోకంబునమననోడి 

కాంత ల్లి ుక్కట్టుల, వై దవప్పించుకొన(౫లుగుటి” అని యానంద 

పార నశ్య మున మాటలు తడబడం బల్కి_నవిని “సీవింత గావచింపనేల ఓ 

మన మొకరినొకరు గాపాసు కొనకున్న నేటికి ? అదియటుండనిమ్ము. 
సీ వెల్లు లీముష్టుల చారిబడితివోన చిం ప్ర” మన నాకన్నియ యిట్లనియె, 
“ఆనా(డట్టు వికనులయెగుట నే సిదించితిం మ పొద్దుపో మినందున ను 

నాయాసము నొంది యున్న ౨దువలనను వెంటనే గాశమఃగ స్మిదపళ్షైను, 

అంత నేమిజరిగిన దో నాకుందెలియదుకాసి మేల్క_నిచూ చునప్పటికి నొక 

గొప్పయరణ్య ముల ర సరన బాషజుడిరాయందు సల్లురు స్త్రీ లనడుమ 

నుంటిని. వి భాంతిగ దుర “చేసిక్క డెకెట్టువ చ్చితి ? మోారెవి రసివారెన 

డుగనొక్క.రును నామాటకు. (బత్యు త్తగమాయ రై రి, ఎంతీపలుకరించి 

నను మాడలాడకున్న తతి బయటిశేగుదమని బయలుదేజు నన్ను రానీక 
పట్టుకొనిరి, 
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“ఛీ! పావీనులారా! నాతం డిగారిశోడం జెప్పి మికు నికు 

సేయించెద”ొ ననినను బెదరక నావచన ములకు (బళ్యు త్తర మోయక 

నేనొానరింపంబోనవ్రు కార్యములకు మాత మాటుకబజచుచు వచ్చిరి, 

అతజీవారి బెదరించి బయటంబ ుుదమనసి నాఖడ్లమున కై వెదకిళొన 

నదియెచ్చోటను గాస్పింపదయ్యెను. అంత నేమిసేయుటకు ను దోంపక 

వారిపై. గలియంబడి తన్పించుకొన నెంచియుండ భయంక రాకారులగు 

నట్టుకు మనుష్యులు మజీకొందజి స్త్రీల వంటలగొనిన ది యటరుంచి 

జొ గ తగ గని పెట్టయుంకుండని "హెచ్చరిక చేసిపో చికి. నిరాయు 

ధనై |పబలమగు నాపదయందుంశుట( డెలిసికొని నాయుద్యాన వన 

మున మంజరింగలని సిదువించితింగ దా! నన్నో ౧టరిగ నెట్టుకానినచ్చిరి. 

ఒక వేళ నాసఖు గడదేర్చి చెచ్చిగో లేక సామెయు నావ లెనేని కురింప 

మోసవుచ్చి తెచ్చిగోయని పబుగతులనిన్ను నావీతరులందలంచికొని 

యెడ్చితేవ్పించుకొ స పోవును వాయ ౫ఎవెదకుచు-డ మజటతయొుక్ష తెకొన్ని 

న బధా ముల గస గేచ్చి నాముందు బెట్ట వినుమనియెను, 

ఆమెయైన న్నాపశ్న లకు జవాబునిచ్చు నమో యనవియకుగ నస్ని శీకికిం 

దగిన (ప్రత్యుత్తర మిచ్చినది శాని తామెవరైనది, నన్నే టిశెక్క. డకుం 

గొంపోన్రునది మొదలగువాసికి( (బత్యు త్తరమియదయ్యెను. ఈవి; 

మంతయుంగాంచి నన్నే దోమోసయుచేన చంపంగొనిపోవుచున్నా రని 

దూఖార నె యెకుటంబెట్టిన వాని. దాకనందున. గొంత నేపటివజకుంచి 

విదపందీని వై చిర, తదనంతరము నాయంతనమిందును న స్తే తెచ్చి 

యియ్య నపుశును నానినెల్లన్ తిక బాగుగం జీళటిపడినతరు వాత 

నొక పాడుస వారియందు నన్ను. గూరుచుండం బెట్టుకొని రాలీ యం 

తీయు |బయాణ మొనరించి తెల్లవాజణునప్పటికి మటి మొక | గామము 

జేర్చిరి, అచ్చటి కొక మానవుండరు దెంచి షస కల్లునట్లు నాఫోడ 
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(0) 

తాము డిల్రీప్రుం వానులమఎయొ నొక యధ కారి మాజ్ఞను జ|కే నతికాకి 
గా షా 

బహునూనముగ నన్ను గొంపోనవుచున్నారమనియు వేజోండప 

కారము సేయుటకు. గాదనియు దిగులుమూాసి మాసారము భుజించు 

చుండుమసియు వచించెను. వాయు చెప్పినదాసవలన _ నాకునమ్ముక ము 

గలుగకపోయినను నాకెలీ మిక్కి. లియగుట చే నానా;సుందె చ్చిన 

యాహారపదార ముల గొన్ని రుచిచూచితిని, ఇటు రాతులందు6 
థి ౧౧ వ 

(బయాణము సేయు సుం దెలవాజీనతోడనే ఇమొకి గామమునందాగుచు 

నాలుగై దుదినములకు మధు రావురము సేక్స్ యందొక విశాలనుగు నింటి 

లోం జీకటిగదియంబె నన్నుంచిరి, ఆగదిలోనున్న దినములం దనేక 

వురుషు లె తెంచి తిరునాళ్ల పజలవ ల ననుదినమును నన్నుజూచి పోవు 

చువచ్చిరి, మూండుదినములు గడచినవిమ్మట న ల్లవనాండెవరు బేనితరు 

ణమున నెకతస్వ నాకడ కె తంచి విచారముతో* "అమ్మా! సివెంత 

దురదృష్ట వంతు రాలవు, సివంటి నాందర్యవతికిట్ట దురురణంబు గలుగ. 
లు లు థీ 

జేసిన యాపర మేశ్వరు సేమనవలయు* కట్టా? నివెట్టు లిదుష్టుల భారి 

బడితివి? నిన్ను నేపమా వాస్య నాండిక్క_డికించుక దూర ముననున్న కాళికా 

న్ధ్క్ర్ కిసమర్చింపంగా"ని చనుదెంచియున్నా రు, పక ందజుసిన్న మాటలాడు 

కొను చుండవింటిసి.సవాహార మొ లకుండీ దారిలోనే మ కీనొందుదువని 

మమొక దు రాత్ళుడే తెంచి సీత గ్ "న్ని మాయా వ+క్యములాడినాండంట. 

అదంతయు వట్టియబద్దము, అయ్యా! నిన్ను గాంచిన నాకువిచారము 

గలుగుచున్న ”దసి కన్నుల నిరుపెట్టుళొ నెను. నేను సించుక దుఃఖంచి 

మరల _ధెర్యముందెచ్చుకొని యామెతో “అమ్మా! సిన నావుణ్యవశం 

బున లభించితివి, ననుక టివ చిం చెద. అట్లు కాపించితివా ధన్యురాల 

నగుదును. నారు. జిన్నతనమునుండ్యు. గలి సామునందలవాటు 

గలదు, ఎటులైన నొక ఖడ్గమును సంపాదించి తెచ్చియిచ్చితివా వీరంద 

అటీపెందిరుగంబడి తప్పీించుకొనియెనం బోయెద, లేనిచోంబోరాటనునధ 

ర్ 
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(బాణములవిడి చెద, నా కీసురరణము మూతను తవ్పీపోవు ? నన వల్లి 

యని మాకాంత వడరలరీపోయకు. కాని మరల సింతేవజకును నొకంటి 

కి. గానువీంపలేదు. ఆమె వెడనీపోవుటయె తడన్రగ మజికొందణు నా 

దగ్గర కు నచ్చిరి, ఆమికొఆఅకయి కొంత సీపటవజఆకు నిగీఫీంచుచుండి 

యెంత సేపటికి రానందున మాసంభాపణమెవ్యరోవిసి మరల నావద్దకు 

రాసీకుండ నామినుబంధించిరో లేక యిటకుతంత ముల. బన్ని నందు 

లకు నధించిరోయనసి సాహాయ్య మొనరించువా "రెవరును లేకుంకుట 

వలన సఃఖసాగరమున మునిణగితేలుచు. బడియుంటిని, అనాతరము 

గకచినర్మాలతి నను బల కియందు 6 గూరు చుండం బెట్టుకొని గండ తంబు 

జేర్చిక. గుడిలోవారు చేయంగడంగిన కార్యముల ఏశ్నీంపనోపకి స ఖలీ 

దవ్పిసడిపోతిసి, తరువాత నారేమికావించిసడియు నాకు. చెలియదు. 

కొంత సేపటికి గంభీరారావ మొ౦ం సు నా చెసప్టలంబడ' గ న్ను లువిచ్చితిని 

అప్పుడ నిశ్చ నాచేతికి ఖడ్డ మొసంగితివి విదప జరిగినదంతయు నీకుం 

జెలినియే యున్న దిగ దా,”అని చెవ్పి పరస్పరాశేనణ బు లొనర్చుళొను 

చుం జెప్పినదానినే మరల చెప్పుకొనుచు దమక ట్రియిక గాట్టులల గలు 

గంజేసిన విధిని దూరుచు సంధి /)మాన్విత లై మంజరీసంయు కలు 

తము సిక -డకు జెప్పిన రాచవురుషు, డేవ( గాయని యత ఏ. గూర్చిము చ్చ 

ఓం యికిె కుచుండిరి 

(1 పురుషా పకా ఫము ౫ 

రకుసంరానముల బలపర చుకొను ను గేమమైన మార్గము, 

వ, ఏ, శే లక జీ రావు, 

పచీ పర్ గుంటూరు, 
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శానా. 

వారివురు రట్టుమాటలాముళొనుచుండ బాగుగదెల్ల వాజి పొద్దె 

క్కివచ్చుచుం డెను. అ త్తజిదాసీనికరంబులు సంయు క్రకూరు చున్న గది 

లోకివచ్చి రోమా! వఏమిసెల్కునని (పతి వారున శుగ సాగిరి, అప్పుడి, క్రింది 

సంభాషణ జరిగను. 

సంయు క్ష,__-మిారెవ్యరు? 

దానీ._మో. కుపచారము లొనర్స నియమింపంబడిన దాసీలము. 

సంయు క్ష..-ఎవరియు త్తరువు పకార మిశ్లే తెంచితిరి? 

దానీ... మా రాజుగారి యానలివ కువున. 

సంయు క్ష. మో రాజుగారెవరు? 

దాసీ..__రాతి మిమ్ము. దోద్క-నివచ్చినవారు. 

సంయు క__ఆయన యేదేశపురాజు? ఇప్పు డెచటనున్నారు? 

దాసీ__ఆ సంగతులన్నియు వచించుటకు మాకధికారము లేదు, 

కానిండు మో కేమిచేయవలయునో కెలువుండని సంయు_క్షయాజ్లావీంచి 

నట్ల సమ స్పకృత్యముల నెజువేగ్చు చుండిరి. సంయుక్త యుత్క_ం౦ఠణోే 

నార్మాతి సహాయపడిన నుహాత్సునిసే పేరు తెలియక పోమెనని విచార 

మున రెండురా తులుగడ పెను, అంతమూండవనాండు కంచుకియుకం 

డరుదెంచి ఉఅమ్మా! మీరు శేష్ర్రవిరానరమున శేగ వలయుంగాన 

(పయాణమున కాయ త్రమైయుండులి డన “మారాజాగారిక్క.డి ఆయ 

నను సందర్శింపక మేమెట్లు పోవగలోమని మంజరీసంయు కలు పల్కి_రి, 

అందులకు గంచుకి అమ్మా! మారాజుగారు వేజొండవసరమగు పని 

మాందబోనలసి మమ్ముందఆ సిక్క_డనియోగించి రెండుమూండుదిన 

ములు గడచిన వెనుక మిమ్ముకి న్యాకుస్టమునం జర్పినారానీరటి వార 
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ప్వూడే వెడలినారు. ఇశమనకు వారిదర్శనమగుట దుర్గ భము. కావునం 

(బయాణమగులుడని తెలుప నిరుత్సావాచి త్తలె (మము 5 విపత్తునుండి 

రథ్నీంచినమహానుభావునింగాంచు భాగ్య ము లేకపోమెనే,యని చింతిం 

చుచు (దయాణమునకటులేయని సమ్మతించిరి, అంత మజునాండు 

(పయాణమునిశ్చయించినందుస గొన్ని దినములవణకు సరిపోనవ్రనాహార 

సామ్మగుల బండ్లమై నెక్కించి. రాణివాసవుదాసిలకుగాను మజికొన్ని 

బండ్లు సన్నావాపజీచి నొకరులు సమస్తము సిద్ధము చేసి యు చిరి.ఆమ 

తునా(డొ ందటుభోజనము చేసి నాయంతనము మూండుగంటఅకుబయలు 

చేటుదమనుకొనిర, ఈలోపల మంజరీసంయు క్ష లుచిత వేప ములూని 

(పయాణమునకు సంసిద్ద లై యుండిరి, మఠాంయాగంట అగుటగోడ నే సవారి 

వచ్చి తమయావాసమున శెనుటనిలువ వారిరువ్రు రంగునాసీనులై 9, 

బోయి లాసవారినెత్తుకొని (పయాణమైరి. ఈసవారికి నాొబ్షువెవుల 

దాసీలు కూరుచున్న పల్ల కీలువచ్చు చుం ణెను. ఏనియన్ని ంటికి ముందు 

నూరులగు భటులు త్తీమాశ్యముల్నపె నడచుచుండిరి, వెనుకనై 

వున మటీకొందబు దాసీలుకూర్చున్న బుక్షును వానియనంతరము 

సామానుబండ్లును నన్ని ౦టివెనుక సాళ్వీకులును వచ్చుచుండిరి, ముం 

దువెన్సలంగాకం గుడియెడమలందును (బైసిద్ధులగు నాశ్వికులు కత్తు 

లును, దుపాకులను ధరించి చనుడదెంచుచుడిగి, ఇట్టిమహో వై భవ 

ము నడువ నక్క_డక్క_డాగుచు నాలుగవనాంకు చీంకటిపడి యెని 

మిదిగ౦ట లగునప్పటికి క న్యాకుబ్దనగర పాంతేము( జే3 రి, అంతనమరల( 

గంచుకి సంయు క్ష సవారివద్ద కే తెంచి “అమ్మా! మనమిప్పుడు మి నగ 

రమున కరుదెంచి్యావము, ఒట్టణ మింకొక మైలు దూరముగలదు. పల్లకీ 

బోయిలును, మటికొందణు. దాసీలుదప్ప నితరు లెవ్వరుం బురముC 

బొర వలదని వాస పం యున్నా(శు. మేమందజణ మిక్క_డీ 

క్ దుమైళ్ళదూరమున నిలిచియుండెదము. మూరు నురవ్నీతముగ నంతః 



పనునుకండన ప్ర కర ణము, గ్ర] 

ప్ర్రరమున జేరిన సూర మీావెంటవచ్చిన దాసీలవలన వూ కేటుకపణ 

చుండు” అన “నాకింతటిసాయ మొనరించి మామన్న నలందకపోవుట 

న్యాయమగునా? మోన్ఫవుం డిట్టి కట్టడి యాజ్ఞల నేయుద్దేశ మునం గావిం 

చెనోగదా?” యసి సంయు క్షపలికిన “నమ్మా! ఎప్పటి3ె న మాె( 

గరుణయు”౧ చుం డంతియేజాలు”నవి యిక సృముమింద నాామెనొడం 

బటిచి యాసవారిని మజినాలుగు పల్లకీలనుబురముం జేరంబంచి కంచుకి 

మరల తనవారిలలయ వారందటు చెన్క_ శేగి నగరమున వై దుమైళ్ళ 

దూరమున నదీతీరమున విడిసియుండిరి. ఇంట సరయు క్షయు వుర మెల్ల ( 

దనకొజుకై పరితపించుచున్న (పజలనోంహాడి దీనదశయందు సామోత్. 

ల.మ్న్టీన లెనందుం యబ వేన్లించి పోన్రుచుండేను. హౌరులందటీ పల్లకీల? 

గాంచి పుతపడసాగిరి రాజపీధియందవాం గొంతదూర మేగినవీదప. 

గోట బహి సారము సమోవీంపగా. బల్లకీల నటనిలివి యందటం దిగు 

డని సంయు క చెప్పెను, పీరందబు కోట సుందు దిగుట వఏవ్షించికావలి 

వారలువచ్చి సంగతినడుగ సంయు క్షవచ్చినదని పరిచారకులు లౌలిక్రిరి, 

వెంటనేయా మెను జూడనై నజూడక పరమానంద మున దాగర పాలకులు 

లోనికి. బజువె టీ యాసంగత రాణివాసమున నెజుక పజిచిరి. ఈమాట 

విన్న వెంటనే తమకూంతురెక్కడనో మృతినుందెనని తలంచి తమ్మ పాణ 

ములపై సహిత మూశవదలుకొని పడియున్న రాజదంపతులు చివాలున 

లేచి “యెక్క డెక్కడ? నిజముగవచ్చిన దాక యని (పశ్నింపం బల్లకీ 

వచ్చి ద్యారమెదుట నున్నదని చెప్పుటశిోోడ నే సంశోష వాతా దెచ్చిన 

యా ద్వార పాలకుల పె( దదుకంఠ ములందలి హారములవిసరివై చి త్వరిత 

మనంబున బయటి ద్యారము కడకు జనుదెంచుచుండిరి, తక్కిన చెలి 

క తేలు సీవాతీ౯విని యొడ లెటులోసి సంశోపమునం బటుగెత్తుళొని 

వచ్చుచుండిరి, ఈలోపల నిట సంయు క్తసనారినిగి ముదటిద్యార ము 
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గడచి రెండవ ద్వారము సమి'వించుచుండెను. అప్పుడందబు నొక 

పర్యాయ ముగ జనుదెంచి సంయుక్తం గాగలించుకొని గొల్లుమనిరి, 

కొంతసేపటి కాసంరంభ మణంగి పట్టరాని సంతోవముసన నానంద 

బాప్పములు రాలుచుండ సందటు నంతేఃప్రుర ము. చేరిరి. రాజదం 

పతులు మెపాూూల్తాసంబున. బరవశ త్యమందు చు. గొంత సేపటి 

వటకు(గూ(తును గాగిలించుకొనియేుయు-డి ముంగురులు దిద్దుచు 

“అమూా ! తిరిగివచ్చి మాకండ్రయెదుటంబడి మమ్మ ౨దఅ( (బకికించితీవా? 

తల్లీ! ఆన్ని దినంబులు మమ్మెడ బాసి యొంటరిగ నెటులుంటి?” వనియ 

దుగ దలిదం శులా రా! ముందు మంజరి మన్ని౦వుండు. మంజరిమూ 

లముననే సమ గ మరలంగాంచు భాగ్యము గప్టనొదపి తమవృ త్తాంత 

మంతయు నిజిగింప మితిలేస్మ పేమంబున నామెం దగ్గరకుందీసికొని 

“మంజరీ! సీసాహస కార్యములకు మేమేమని పొగ కు వారము? ఆపత్కా 

లంబునకు మి తుండనుమాట నీవె సార్థక పఅచితివి, నాముద్దుకూనను 

రకీంచి మ) ర (బతికించితివి. మా నెయ్య మును సార్థక ముగావిం 

చుళొంటివి, భూమిపై (బతికినంత కాలము మాకిట్టిస్నే వా మే నహ! 

కని పలువిధంబులనుతిం చి వెంటవచ్చినతక్కి.న వారల కుపచారము 

లొనర్చం దనుపరిచారికాజనంబుల నియోగించిరి ఇట్లు కొంతవడినిస్టగో 

స్టీవినోదంబులంగడవి యనంతరము మృషా హోర ములభుజించి యందటు 

నొక్క-స్థలమందే శయనించిరి. అదివటుకుం గంటినిండ నిద లేనందున 

నందజు హోయిగనిదురింప సాగిరి కాని సంయు క్ర వెంటవచ్చిన నివు 

ణిక యనునది మేలుకొనియుండీ రాజక మారిక ంగని పెట్టియుం డెను, 

సంయు_క యుయబగున్న ను నిద రానందున దనమంచము పె చేచికూ 

ర్ప్పుండి తమ కటసహాయపడిన మహాత్ముని దిరిగిసందర్శించు భాగ్యము 

గలుగక పోయెనే యని చింతించుచు(, |బక్క_మెనుండి లేచి యిటునటు 
సంచరించుచు మరల. చాన్సు (కేరి పవళించి వెండియు లేచి వికుగుచు 
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నాందోళమున నుండెను. ఈవిధమంతయుయగాంచుచున్న నివుణిక లేచి 

రాజవ్యుతికను సమిీవించి 4 అమ్మా! సీవింకను మేలుకొనియేయు 

న్నావాీ, అనియడిగను. అందులకు సంయు క [అవును సాకింకను 

నిదుర రాలేదు, ఇటుర్యుమ్మని తనదగ్ధరకుం బిల చెను. అప్పుడు వారిట్లు 

సంభావమీంపమొ దలిడిరి, సివుః “అమ్మా! ఇ్రంతనఆకు నె మాలొ చించు 

చుంటివి౪, సంయు ఒవమియు లేడు. సిదవచ్చు సమోయని యిటునటు 

దిరుగుచుచున్నా ను, అంతియగాక మమ్ము ఘో౦విపత్సమ్య్ముదమునుండి 

దరి(జేర్చిన యాసరోపకారపారీణు. గన్నులారిం గాంచుట కైనను 

వీలుకలుగక పోయెంగదాయనుచింత నామనం౦ంబున దృఖముగ నాటు 

కొనియున్నది. తుదకాయు త్తమునిపేనై న విననోచుకోనై తీగ దా!” అని 

హీనస్వరంబున బజలుక్ నంతివజ కాతస్విపడుచున్న సంతాపము. జూచు 

చున్నది గాన జూలినొంది మెల్లగ నివ్రుణిక యిట్లసి యె, 

అమా! ఇ తలి నీయవస్థ(జూడ నాకువిచారము గలుగుచు 

న్నది తమసంగతి మోాతోవచింపవలదసి మారాజుగారు గట్టియు త్ర 

రువు నేసియున్నారు, అయినను నీతోనివ్రుడు వచించెదు ఈరవాస్య 

మెచటను బయలు పెట్టకుము, ఆరాతి మిమ.6ద్'డ్కౌ-సివచ్చినయతందు 

(పన్తుతము డిల్రీనిచాలించు చున్న పృథివి రాజు, ఉన్న ట్రులుండి యొక 

నాడు కొంత సేన నెచటికోపంకి యాహ్షిణమందే మమ్ముందలు వెంట 

Raa మిమ్ము దిగ విడచిన చోటి కార్మాతీయవచ్చి పనివారెలరు డేరా 

లు మొదలగునవి నిర్మించుతో "ందరలో నుండ మాలో నెవరికి వచింప 

శిక్క_డికో పోయి నుమారునాలుగు గంటలవేళకు మిము శ్రగొనివచ్చి 

యటడించి మోకు సకలోపథవారములు సేయ మాకాజావించి ఆరెండు 

మూ.డుదినములు గడ చచినవిమ్మటం గ న్యాకుబ్బము( 'బేర్చవలసిన దిగాం 

గ౦చుకి మొదలగు వారికి? డెలికి తానప్పు డేశళొంత ఎసిన్యమును వెంట 

గొని మెచటికోపోయినా(డు. ఎక్క డి కేగినది నిజముమాకుం చెలియదు 



64 రాణీసంయు క, 

కాసి మననెంటవచ్చిన సేనాపతులకు మాత్రమ: తెలియును. * అని 

పృథివీరాజున్నతాంత మెజుకపఅపగా సంయు క విచారమునం దనలో 

“హా! నేనెంతమంద భాగ్యు రాలనై తీ! చేతికందిన సిధానమును బో(గొ 

ట్టుకొన టులయ్యెంగ దా నా బతుకు! ఇన్నిదిన ములపర్యంత మేమహోను 
a 

భావునిదర్శింప సభిలషించియుంటినో, యట్టి నామనో కాంతుండు చేరున 

శే ేరందిన్న గంజూచుకొను భాగ్యముకూడ లభింపకపోయె, ఛీ! నాజ 

డబుద్ధి ! సిమ్ము, గడచినదాసి కింతగ వగవ నేల?” అని లోపలిగుట్టును 

నివుణిక తెలిసికొస పోవుననుతల(ప్రన నప్పటిశేమియుమాటలాడక 

నిద)వచ్చుచున్న దసి సివుణికను బంవీ తానును గొంతతడవునకు సిదు 

రించెను, తరువాత జయచం దుండు కూంతురువచ్చినదను సంతసమున 

నామజునాండు మొదలనుదినమును బండుగ లొనరించుచు. ద్వరలో 

నామెకు వివాహూముగావ్ంప సిశ్చయించుకొసి సమ స్పదెళాధిపతులకు 

'లేఖలపంపందొడం౫ను, సంయు క్ర వెంటవచ్చిన పరిచారిక లిక మేము 

మానగరము కేగెదము సెలవ్రైసంగుండని రాణిమొదలగువారి నడుగ 

స్మయం౭నరమగు వజరునుం(డుడని నిర్బంధించిరిగాని కొస్ని యు+టంకము 

లు చెప్పి సమ్ముతింపకి సమ. చితీస త్కారములంది సంయు క్త మొద బగు 

వారూరిబయటినఅకువచ్చి సాగనంప బయలు దేటిపోయి దారిలోందమ 

కొట కె కాచుకొనియున్న వారలంగలన జరిగినసమాచార ములన్ని యు 

సేనాపతులకు( దెలియంబజీచిరి,. అంత సక్క_డిసేనాని కొందజీభఛ టుల' 

దోడి తెచ్చి యా పరిచారికాజనంబుల స్వవ్రురంబునకు( బంచి మిగతసేన ' 

నుంగూడుకొసి తేన రాజునకు దోడ్పడంబో యను, 

నా లా 



పం జెండవన ప కరణము. 
wy a 

దక లాం 

యెపక రణమున వచించిన వృతాంతములు జరుగుకాలమంచే 

మధు రావురమున కెగువ రెండామడలదూరమందలి శకాళిందీతీర|పదేశ 

ము లఒలతిభయంక రియుద్ధమున కావాసము లె యుం డెను. ఆపదెశేములం 

దు సుమారు ముప్పది వేల్వ్ససెన్యముతో నెప్పుడు సమయముదొరకునా 

యెప్పు ల నా (మింగి వేయుదునా యని కృుతుబుద్ది నను 

మహాన్ముదీయ సేనానాయకు(డు గాచుకొనియుండెను ఆ(పదేశము 

యమున కొండలగుండ( (బవహిం౦చు చున్న ౦దున నడుమ. గొన్ని కొండ 

లు ద్విపకల్పములుగ మాజియుం డెను. ఎప్పుడుపట్టిననవువు శ్యతువులు 

(పవేశించుటకు నులభి ముగానట్టి ద్వీపకల్పముగ నున్న నొకకొండె 

ముప్పది వేల్వసెన్యము౦డుటకుందగిన ౦త విశాలమగునావరణముంట్టించి 

కుతుబుద్దీ నందు నివసించియుం డెను. ఈయావరణమునకు దథవ్నీణంవుం 

చార్గ్భ్యమునమాతే మొక గొప్పబలిష్టమగు దా్యారముకలదు, శత్రు 

వు తెవరైన లోపలబవేశింప నెంచినచో నది నీది దవీణంవువాకిట బో 

వలయుయగాని వేట్ొొండుమార్లము లేదు. ఆవరణవునోడ నాగ జెముడు 

మొదలగుముండదుబ్బులచే సిర్మింపంబడి నాలుగుగ జ ముల యెత్తు గలిగి 

యుండెను, దశీణమందలి ద్యారముమ్మాతే మడునుశో గట్టబడి 

యుండెను. అచటళూరులగుభటు లనేకులు గావలియుందురు. మణి 

యునావరణములోపలం గంచె కొకగజమెత్తుగ నుండునట్లు మట్టబురు 

జులనందందు గట్టించి వానియై ఫిరంగులం బెట్టించి య నేకనీపాయిలం గా 

వలియుంచియుం డెను. ఈక ట్టుదిట్రములవలన _సెన్యమంతయు నుక బలి 

ప్థమగు దుక్షమున నున్న ప్లైయుండెను,. వెండియుసెన్యమునకు వలసిన 

యాహార సామ్మగుల లోన చేర్చుకెనుటకును దమవారి ననాయాసముగ 

9 
ora 
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దాటించుకొనుటకును. వీలుగనుం కునట్లు తేలికలగు పెద్దపెద్ద నృత 

ముల ననేశముల నజకించి తెప్పించి తెప్పలుగట్టించి నీట దోయించి వా 

నిసె న నేకభటుల గానలియుంచియు౧డిరి, (పతి తేప్పయు రెంకువందల 

మణున్రలభారమును మోయంగలిగినదిగా నుండెను. దూరమందున్న 

గొప్పగొప్ప గామములక సిచి భటులచేతం గావలసిన సామ గుల దెక్చిం 

'చుకొనుచు "వేగుల వారివలన నార్యావర్తవురాజుల కెఆంగుందెలియు 

చు నతిజాగరూకు(డై యొప్పటివార్హ లప్పుడు నులాను గార కెజుక 

పఅచుచు రణమున కై గుతుసుద్దీను వెచియుంగోళు, అట్టతరుణమున 

నొక నాంటినిశీథమున రెండుగంటల వేళ సాధ్య సైన్యములు కొన్ని నది 

యం౦ందుదిగి సిళ్ళబ్దముగ దీరము( జరవచ్చు చుండెను, అదినజు కాగల 

మున మైచ్చులు "రెండు నెలలనుండి విడీసియుండ నతొందరలును 

గలుగకపొవుటచే సేనాపతి హాయిగ (దాగిపరుడెను. తక్కుంగల 

సె న్యభటులును దమతమశ స్త్రాస్త్రముల నెక్కడివక్కడం చాజవెచి 

నిచాపరవశు లై యుండిరి, తెప్పలపై. గావలిగాచువారుసహిత మొక 

రిద్దజనన్ని (టేకి గావలిం బెట్టి తాములోపలంజేరి పరుండియుండిరి. 

ఆ యొకరిద్దజును సదీతీరముననెకయినుక తిన్న పెంబరుండి చల్లగాలి! 

హాయిగ నిదురవోయిరి. బురుజులస్నియు భిటపిహీనములై సిద్దురంబో 

వుచుండెను, అట్టి సమయమున మైసిచెవ్చిన యనార్యసెన్యను లు నదీ 

ఫసీఠము న 'బారులుదీటీ నిలిచియుండం గొందటుభిటులు నది సీడి సవ 

లున్న వైవుంజేకి యట సిదురించియున్న నిద్దణ దిర్భ నిదా సౌఖ్యమును 

ఛి వింపు(డని సీబబాణవె చి తమ్మునాటంక పఆచువా రొక్క_రును గాన 

శానందుస6 చెప్పల నవతలకుంగాంపోయి తిమసేనాభటుల నెక్కించు 

కొనివచ్చి మహాను శ్రదీయుల (ప్రాకారము చుట్టు జేర్చు చుండిరి, ఆర్య సే 

నాపతి దాని ద్యారముంగని పెట్ట సేనయందు మూండవవంతుదనవ్నీణ 

నును ముట్టడింపంబంవి తక్క న్వసైన్యమును దక్కీ-.నమూ6కు పార ష్టముల 
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ముట్టడింప నొజ్ఞావించెను. మటియు బయటనుండి మహమ్మదీయులకు 

సహాయ మొనర్పవచ్చిన వారి నడ్గగించుటకు గాను మటీకొంత సైన్యము 

నవతలితిరమున నే యుంచెను. ఏర్పజుచుకొన్న (పకార మెక్కడివా 

రక్క_డంజేకియున్న విదప సేనాపతి సంజ్ఞనొనర్ప నార్యభటుల )దటు 

నొక్క-ప ర్యాయముగం దుపాకులమోయించి దవేణద్య్వారవు ముట్ట 

డిని( (బారంభించిక. తుపాకుల (మోతలకు లోపలివారెల్లరు భయ 

(భాంతచిత్తుల లేచి తమ తమ యాయుధములం దముపాకుల-బూని 

ద్యారముకడ శకేగిని, బురుజులు పె నుండవలసిన వారును మేల్క_ని నద 

కండ్ల నో మెశ్చిక్క.. meee నతి పయత్న ముమో(దC బె కి చేరి 

బందూకులనణో నార్వే సెినల' గాల్య సాగిరి, బురుజు సెనుండినచ్చు 

బ)దూకుల! వేటుల కచకులు నీటంబడి కొట్టుకొనిపోవ్రచుండిగి, ఎటు 

లయిసను లోపలవారి నుక్క-_డిం చుకోరికచే నార్యులు శత్రువుల వేటు 

లకు లక్ష్యము సేయక తమ వారలు కుప్పలుగంగూలుచున్నను ఛై ధైర్యము 

పిడక సావాసము+ో మే మ్భుల్బపై నగ్నివర్త ము గురివించుచు మహో 

సూర ముగ యుద్ద మొనరించు చుండిరి. లోపలివారు [పయోగించు బం 

దూకులగుండన్ని యు యమునంబడి మహాభయంక రముగ శబ్లించుచుం 

డెను. ఆనరణములోఎలజేరుటశె వవేణమందలివారలును హూ రా 

“హపాూరారి్న( బో రాదుచుండీరి. ఈతరుణమందే మసామ్మదియులకొ అకు 

సామానుబండ్లుకొ న్ని నచ్చి యనతలిగట్టుం జేరెను. అక్కడనున్న వారు 

వచ్చినవారి ననాయాసముగ నోడించి బండ్రనన్ని టి. దమవశ ముగావిం 

చుకొనిరి.  ఈపకారము మూండుదినములవటణ కతిఘోరముగ, 

బోరాడుచుండ లోఎలివారల కతా రతళా ములు తక్కు వగుటచే 

వారందటు భీతినెందనాగిగి. అట్లయ్యు ను రెండుమూ(యుదిస ములవజకు 

సుచ్చులు పర్మాకమమువోడ న పోరు చుండిరి, ఎట్టును బయటివస్తు 

వులు లోపలీకివ చ్చామార్లము లేనందున. డమ కపజయము కలుగు 
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ననియే కుతుబుగ్గీిః తలపోయుచుండెను. మటిరెండు దినములకు 

రణసంరంభమువలనను తుద్చాధవలనను సెన్యములో మరాంయడు వం 

తులు నష ప్రమయ్యను, ఆసమయమందే రాజవురుషుండశొకండు మటి 

కొంత సేనతో నార్యులకుందోడ్పడవచ్చి హెచ్చరిక గలుగ జేసెను. శాజ 

దర్శనమువల్లనుప్పొంగి యార్య సేనా గరమువిజ్బంభించిపనింజేయ సాగెను. 

ఎట్ట శేలకు డశ్నీణమందలి వారు ద్యారమును నాశేనముంజేసి లోపల. 

బి 'వేశించి మే చృ్చులధ్యంసము. జేయ(జొచ్చిరి. తన వారంద జీట్టుమృతి 

నుందుచుంకుట వీక్లీ ంచి యి(క నాలస్య మొనరించిన |పాణాపాయము 

గలుగునని కుతుబుద్దీళ శ్యతువ్రలకంటంబడకుండ. దవ్చించుకొని పరువె 

_క్రేను. పాచ్చరికళలుగంజేయు వారు కాన రానందున మ్లై చ్చులును జెల్లా 

చెద'రై యిష్ట మువచ్చినట్లు పరువెత్తసాగిరి కొందటు కం చెలంబడి 

మడసిరి. మఖికొందలు బయటిశేతెంచి యట కాచుకొనియున్న 
ఆర్యుల వాత (బడి చచ్చిరి. కాంత సేపగునప్పటికి శ తు మైనము నాశన 

మై యొదిరించువాగు లేకపోన్రటచే యుద్ధ ss 

మూడు వేలముహన్ముదీయభటులుఖై దీలుగం బట్టుకొనయిడిరి. శ తువ్రుల 

తుపాకులు నాయుఫములుం దక్కి నయుద్ధ సామ్మగులన్ని యు నార్యుల 

పాలంబడెను. ఇట్టి మహావిజయముతో నారాజచందుండు తన సైన్య 

ముం గూడుకొని నిజ రాజధానికి బయన మెపోయెను, 
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రూపపా తౌళములశేగినవారికొక స్వాతంతళ్యిముని చ్చు నది. 

వి, వి శే. లమ్మాజీరావు, 

పబ్లి పర్ గుంటూరు, 



పదుమూండవ ప కరణము. ను 
Mee, nt 

“అబ్బబ్బ ! ఈదినముదయమున నే లేచి యెవరిముఖముగాంచి 

తినో కాని నాకన్ని యం జిక్కు_ లే సం పా_ప్పమ్ములెనవి, మూాకక్క_డం 

బల్లెలందు మైచ్చులానరిం చు చున్న యార్భాటము లెటులున్న మో 

యిక్క_డ సీ స్యయంవరమునకు వచ్చిన రాజులయార్భాటము లటులు 

న్న వి. నుమారు రెంకుజాముల వేళ. దూర్చువీధివదలితి. మూండుజూ 

ములు తిరిగిపోయినవి. ఇంతవణకు రాజ ద్వార ము చేరుటకు విలుపడ లే 

దుగదా? కొండలవ ల తండతండము లై పరువెత్తుకొనివచ్చా నీ పాకుబ 

నీలు నేడు నాదుంప( దెంవినవి. గోడ మోాందన్ళ్లుచ ల్లుబం డతొత్తుళాడు 

కు లెప్పుడుచ లిరో గాని యీాగుజ్ఞముల రావిడివలన నేలంతయు నెండి 

పోయి దుమ్ము వెద(జల్లుచున్న ది, శకటములసంరంభ ముచే నెగురుధూ 

భియంత యు ఏధ్ధులనిండం (గమ్ముకొని దారింగాన్పింపకుండ జేయుటయే 

గాక ముక్కు_లలోంగన్ను లలో. బొజంబడి దృష్టిని గూడ నాననముం జేసి 

వె చినది. ర్మాతీయంతే యుని దంగా దిన వానికింబలె. గన్నులు భగ్గున 

మండుకిొని పోవుచున్నవి. ఈయెడ తెగనిగుజ్ఞముల గెశులవలనగలుగు 

పటపటధ్వనుల చే. జెవులు గడియలుపడిపోయినవి, ఒక్క-క్కువరుస 

వచ్చి కడచిపోనువఅకు నీ మిడియెండలో నిలువవలనీవచ్చుటచే నాతాత 

లుదిగివచ్చుచున్నారు. _పైసినిత్తి [కిందకాళ్లు మలమలమాడు చుండ 

వచ్చినస వారీలవరుస పోవ్రువజకు. (చాణములబిగంబట్టుకొని నిలువవల 

సిన దేగాని శొం చెమిటునటులదలిన నేగుజ్జముల కాళ్ళ కిందంబడి యా 

ల్లుదునోయనుభయ మే. పోనీ యేపంచనై నంజేరుదువూయన్న నన్ని౦ 

టియందు ద్యార పాలకు లె. దూరముననుండంగ నే “యెవరువా'రని కేక 

లువై చుచు వెడలగొట్టుదురుగాని పాపమెన(డో ముసలి_బావ్మాణుం 
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డని దయందలంచివిలు మ ముండ వాడొక్క_6 కు. గాన రాయు. అయ్యో! 

రాకరాక వివాహసమయములో sega ఇప్పుడీజయ చం 

(దుండు మూ వాక్య ములాలీంచి మమ్ముంబీడించు దున్న మైచ్చుల? బూాలు( 

దోలుననితో (చదు, దేశమందలి పజలు (కూరులగు మేచ్చుల బారింబడి 

పాణమానముల( గో ల్పోవుచుండ నీరా బేమియు. బటించుకొనకుండ 

నిట్లుతృవ ములలో ముసిగియుండుట మాబోటిపౌరులదురదృష్ట మే కాని 

చేజొండుకాను, అయ్యో! ఈరోజున న్మాగహచారము బాగుగనుండ 

లేదు. నేనిటు మొత్తుకొనుచుండంగ నే నుతి యొక సెన్స ము సంపా ప్టమై 

నదే. నాయనో! ఇవియెక్క _డిగుత్తాలు! రాజమార్షముపట్టకుండంజను దెం 

చుచున్న వి. ఇంతకు ముందుచనుదెంచిన కోసలపతి సేనాసంరంభములో 

నా వెంటవచ్చిన యుతేర్మగ్రా మునులు వేతపోయినారు. ఈసంరంభములో 

నాకు నాజీవములకు నెడబాటుక లుగునగులున్న ది. ఓ యిదేవుండా! 

ఈనంకులమునుండి తప్పించి సావారిం గ నుబణీ చికొంపం జేర్చితి వా యీవి 

వాహనము నగరముతయు నెమృ్మదిపగువటకు బయట నెక్క_ యకుగ్లై నం 

బెట్టను. ఓహో! అప్పుడే చేరువకువచ్చిన వే గుజ్ణములు” అనియొకము 
సలి బాహ్మణు(డు తనచేరుననున్న వారినలన మార్లమున(జరు రాజ 

వరులవృతాంత మడిగి తెలినకొనుచు నాయాసమును దినత్వమును 

దోంపం గ న్యాకుబ్దనగ ర 'రాజఏధి. [సల తెరు తిరుగుచు నప్పుడు 

వచ్చుచున్న రాజుగా రెవరసియడుగ (6 జెంతనున్న యొక (ను కాశ్నీరవు 

రాజని బదులు చె ప్పెను,. అంత నాన్నవునివీవీంచు నభిలాపతశోం దాను 

(బక్కకొదిగి నిలచియుం డెను. తరువాత నొక బలిష్టమగు నశ్వమ్నుపె 

శాతుకూరు చుండి పీధివెడల్పున నాడించుకొనుచువచ్చెను. వానివి 

మృట నొకయు త్రమపారనీకంబు పె నేనాపతివ చ్చుచుండెను. వానియ 

నంతర ము చాకులుగట్ట యాశ్వికులు కొంద ఆఅరుదెంచుచుండిరి వారి 

వెన్నంటి మజియొక సేనాని కాంభోేజముగెక్కి చనుదెంచుచుండెను. 
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తదనంతరము శ్వేతోశ్యముల నారోహించి భటుల నేకులు ఖడ్డపాణులై 

మీ తెంచుచుండిరి. వీరి వెనుక _ేష్థుమాలగు ననాయుజముల సె నమ 

ఫొణీపతులు ముందునడువ( గ్ 0లే సైన్యము ఠవిమై చనుదెంచుచుం 

డెను, ఈసేనానంతర మాజానేయము లెసిమిదింటిచే బంధింపంబడిన 

రాజుగారి బగ్గివచ్చుచుం డెను, (పతీయశ్వమ్ముపై నొకొ-క్క-భటుడు 

కూరుచుండి తోలుచుం డెను, అందుందన పధాన మం తిం గన్యాకు 

బ్రన౫ ర వై భ వమునుగూర్చి ముచ్చటించుకొనుచు కాళ్ళిరమహారా 

జుగారాసినులై యుండిరి, ఏరియనం౦తిర ము ఉపమణ తులు, రాజ్య 

మందలి సుఖ్యాధి కారులు మొదలగువారు కూరు చున్న బగ్గీలు వరు 

సలుదీజీ వచ్చుచుండెను. వీనికన్ని (టిజివర మజియొక సేనాసియః మతే 

కొంత సేనయు. బాహ్లీకములమై వచ్చుచుండెను, ఈసందడ తగ్గువఆకు 

_పనంబెర్కొన్న ప తె నున్న చోట నేయుండి యది తగి 

పోయినతోోడనే మరల బయలుదటీ నడచుచుంగొంత దూర మేగి వీదప౦ 

దనళొాఅక నలుదిక్కులం బరికింపు చు సలువంబడియున్న తినవారలణుల 

సికొస్కి “నాయనలారా! నాయద్భృష్టమున. నెండు మిమ్ము. గాంచ౦ 

గ బ్రతి, ఇక్క-డు సిబగిల। క్రంది(బడ్ చచ్చుటకి ౦కు మన్న గామములందు 

మైయ్యులు పోయు వెడినూసియల చెతి. జబ్బుకు మెలనితొయ్యుచున్న ది, 

మనక నెట్టును (బతుకు తరువు లెదు. అతేసి కేసు ౪ వచింత లేక పౌరులు 

మురలాలకింపక జయచందదుందు పోయిగి బెండ్రైంగావించుకొను 

చున్నాడు, ఇట్ర్టరాజు బలక్న నేమి * చచ్చిన విర? మనమిా రాజ్యము 

పదలిపోయిన బతుకుదు మేమో కాని యిక్కి డేయున్నటు-లెన వట్టిదే, 

మో కేమైన రాజుగారి దర్శనము లభించిన దా? 

న్న 

Ca 

పారు. లేదు, ఈత" ందరలన్ని యం నడంగినత ర్వాత సమన యో 

రాజు మనడిక్కు_ చూచుచే మొ. 
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(బొహ్మ్ళాఈ కల్లోలము లణలగవలసిన యవసరమేమి ? ఈలోపలనే 

బూడిదెరానులతో. గుడుకొని మనపల్లె లన్ని యు నెమ్మదిగ 

నుండ లవ్ర. 

పౌరు,.._అయిన మనమిప్పు డేమిచేయుడము! 

(చావ్నా...--అంద అము. గట్టలట్టుకొని యొక్క-ప ర్యాయముగ యము 

నలో దూకుదము, 

పారు... కాసిండు, మనఘాూాపలు (పథానితో విన్న వించుకొందము 

పదండి. అతం డేమైన సాహాయ్య  మొనరించిన సర్పి లేకున్న 

సివు చెప్పిన క్రై నవీలో దుముకుద ము, 

అసి మాటలాడుకొని వారందటు( (బధాసింజూడ వెడలిపో 

యిరిః కూంతురువచ్చినదను సంణోషమున( ద్వరలో నాముకు వివాహ 

వొునర్చ జయచందుండు సకల దేశ ములనృవులకు లేఖలన౦వుచుం జె నని 

యిదివజకే లిఖంచియుంటింగదా. తన్మహోోత్స వమున కై గన్యాకు 

బ్రము బాగుగ నలంకరింపంబడెను. అత్యున్న తములై వరుసలుతీటీయున్న 

సౌధపంక్తులు (శొ తగ వేయంబడిన నున్నముచే మ ee వెండికొం 

డల చారును దలంవునకు. దెచ్చుచుం డెను.(పతిమందిరమునకు వేజ్వే 
అంగ గాక రెండు పక్కల సౌధంవువరుసల యొకకొన నుండి మజీయొకళొన 

వజకు బచ్చనియాకుత" రణముల్టవేలాడంగట్టిం. రాజవీధియందు బండ్లు 

మొదలగునవి నడచునట్టి మధ్యమార్షమునందుగాక (ప త్యకముగ మను 
ష్యులుమ్మాత మే నడుచుటకుగాను సౌధపంక్తుల కంటుకొని యుండు 

నట్లు నిర్మింపబడిన (పక్క దారులపాడుగున దాళ్వారము (అనగా గ్యా 

లర్బీలః బెట్టంచి వానిపై (కిందినుండి మోాదినటకుం జెక్క_. లగపడని 

యంతెదట్లమంగ బలుర క ములగు బూల చెట్ల తొట్లుంచంబడీయుండుట చేపీధి 

యందొక వై పున నిల్చి చూచువారలకు. బచ్చనిపొదలతో గూతుకొని 
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యుండుకొండలలోయ తల(ప్రనకు వచ్చుచుండెను, (పక్క_-దారులు పూ 

ల మొక్క-ల చే నిండియుండుటవలన మధ్య మార్దమందిటునటునొకగ జము 

మేర జనులరాక పోకలకు వదలి ఏథిపొకుగునను దగ్గఅదగ్గణగ నె త్తెన 

_సంభములంబాతి వానియ్యగములకు సమాంతరపషుగ నుంకునట్టుతీ గెల 

బిగించిరి. వెండియు మెక నరుసయందలి మొదటికంబఫు చివరకును 

చాసయెదుటివరుసయందలి రెండన స్తంభ గముసకును మరల మొదటి 

వగుసయందలి మూ(డవదానికొనకును నిశుక మముగ నన్ని సంభముల 

య్మగములకు గొం వము మందములగు తీగ సంటగ టర, అట్లు కట్టి 

నతీగా (పతయడుగుసందు మైనవువత్తులనో గూసుకొన్న గుండము 

లగు నాకుపచ్చ రంగుగల చిన్న చిన్న యద్దవుంగ లశ ముల (వలాడదియు 

టయీగాక చివరల బిగించినతీ గ లొండొంటి* " గలియుఖాగమున 

గా లిదిపము లుంచుటకు ప్లైన పెద్ద పెద్ద పలోబులు (వేలాడ గ 

యుంచిరి. కలశములు గులోబులు నాకుపచ్చరంగుగల వగుట చె గ్నాతు 

లందు దీపములు వెలిగించుటతొడసే వాసికాంతులునుపూల మొక్క_ల 

కాంతులును నేక మై వీథయంతయు శోభాయమానము లమ్మి విలాస 

సానమో యన రాజిలు చుండును, రాజుగారి దివాణ బునందేగాక నగ 

రిమం దెక్క_డ(జూచినను చెన్రులు గెంగురుమన శభ పాద్యములు 

(మోగుచుం ను, తక్కినఏధులును గొంచె మించుమించుN నిటులే 

యలంకృతీము లే యుం డెను జయచం దుండు సమ _సబేళాధిపతులకు 

శుభి లేఖలనం పెగాని తిన ముర నరు తలంచి డీల్లపతికిమూతెము 

వ ర్రనూన మంపక తీంస్కార భావముననుండెను. అటులుంసుట య 

"కారి చ్మకవరిసి మజంతేయవమానపణఅచుట కై రాతప్మిగవాము నొక 

దాసి జేయించి దాికీ డిలిపత్నామమిడ్ కొటబహిన్ర్వారమున. గావలి 

వెసివ లం 'బెట్టం చను, ఈవి” రవిసి నగిరమంతియు నల్రకెల్లోలము 

10 
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కాసా7ాశు. _ కొందజు జయచం దున కిది యేమి వెల్లి? ఇట్లుచేయుట 

తగునా యనువారున్ను శకొందతుఏనికి. బోనుకాలము సమోావించినది 

కావుననే యిట్టబుద్ది పుట్టిన దనువారును, కొందటు మనకిక రణముదప్ప 

దనువారును వై జను లెలరు వీధులందు గుంవులుగుంవులుగయాడీి 

మాటలా కుకొన.జొచ్చిరి. దు ర్మార్షులగు వారు మ్మ తమతని మటింత 

(పోత్స్చాహము చేయుచుండిరి, నృవుండును దక్కుంగల కార్యముల 

నన్నాహము చేయించుచుండేను, 

Rr rr పా నానా నాల 

(౮ పురుహార్ధపం కాశము 0 

బాలుర కు త్తమ నీతి పదాయిని, 

ప్, స చే లక్మజీ రావు, 

పబ్లిషర్, గుంటూరు, 



పదునాల్లవ ప్ప క రణము, 

జయచందదుని వృతాంత మటులుంచి మిక సంయు కృగూర్చి 

కొంతవిచారింతము. _పాణోష దవమునుండి తన్నుగాపాడెన మహో 

తుడు పృథిపి రాజని సిఫ్రుశిక వలన విన్న నాంటంగో లల బంచ పాణము 

లతనిపై నికుకొని స్యయంవరమున కత-డువచ్చునో రాడో యనుతలః 

వున వగలం బాగులుచు ని దాహారముల యెడ సహిాతమ నాదర ణం. 

జూవుచు. డనయు పాధ్యాయుని సంగతిగూడ తెలియనందున నుత్కం 

ఠయె దినములు గడవుముండెను. బయటికేగినచ్చు (పతిపరిచారికను 

జ్మగవతీ౯ యే తెంచెనాయని యకుగుచుండెను.. ఇట్లు (పాణపదముగ 

నెంచుకొనుచున్న నారాజు నెడలం దనతెం డి కావించిన య కాగ్య ము 

గూర్చి తెలిసినటులై న నామెహృదయ మెట్టిదశయంగుండునో వచింప 

నలవిగాదుగ దాః ఇటులుండ మంజరి చనుబెంచి జరుగుచున్న సంగతు 

లన్నియు వచింప ని క్చేస్టితయె కొంత సేజటివఆకు మాట లేకనిలుకంబకి 

తుదకు “కట్టా! నాజనకుం డిట్టికట్టడి యయ్యెగా! నేని నెవరితో 

మొరలిడుకళొంకు? ఎవరు నావేదన. దీర్చు వారలు? ఎవరు నా పాణ 

కాంతుని నన్ను. గూర్చువారలు? నన్ను ఘోరమగు విపత్తుశుండి 

తవ్చించి రశేంచిన యాజగన్నోహనాకారునకుందక్క పరుల కీశ రీర 
మెటు లర్బింపగలుగుదు. హో! జనకా! నాయిస్టముఅేని యెవనికో 

యొక నికి నన్న ౧టగట్ట యందులశే ననారతము వలకిం 'పచుంక స్వ్రు 

చూచి భరింపంగలవా? ఇట్టియు దేశము నీవు కలిగియున్నప్పూ డిస్వయం 

వరసంరంభమంతయు నేటికి! స్వయంవరమనం గన్నియ దనకిస్ట్రమగు 

నరుని జేపట్టవలయు(గ దా! ఆర్యావ _ర్హమునంగల రాజుల నెల్ల రవ్చీంప 

కిళ్లల పత్తు పాతను గావించితి” వని పలుగతులం జింతించి తడిని 
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దూరుచు నెట్టశేల కొక సాహసకృత్యమును గావింప విశ్చయించుకొని 

మంజరికి( గొన్ని రహస్య ములు శోధించి తా నానాండురా తిం దిన్నగ 

నవాహారమునై నయ శునక చాల, పొద్దుపోయినవిదప నెట్లోశయినిం చెను. 

అంత బాలభానుంకు దనశాలారుణదీను లచే నలంకృతములగు రాజ 

ఏీధులకు నూత్న తోభి గల్పించుచు నుదయపర్యతము సెం దోచెను, 

ఆనాంకు పనిపాటలవారందటు దవుతమ వ్యాపార ములకుం బోవుట 

వాసి గృహూములం దే నసించియుండిది, నగరమునం దెల్లడల ప్రభాత 

కాలవాద్యములు _మోంగుచుండెను, సంయు క్తయుమేల్కా_.ంచితానా 

దినమున 'బేయంబూనుకొన్న కార్య మతిదుఘ౯ణటంబు గావ్రనందర్మడి 

నెట్టు దిరస్క. రంతునాయని కొంతతడవునుు, దిరస్కరింపనిచో. దన 

కోరిక నజ వేటుటకు 'వేతాొండుమార్లము గలుగదనికొంత సేఫును విచా 

రించి తుద కెబులై న దనయిస్త మే నెర వేర్చుకొనం దలచియు౧ డెను” 

అంతం నొంత సేప 9కి రాశియానతిం జెలిక్రత్తెలు మున్నగువార మే ౮కే చి 

నామెక భ్యంగ స్నా నాదిక ముల చేయించి యలంకరించి తల్లిదగ్గలకు( 

నొంపోయిపవిడిచిరి ఆనా? డెనిమిదిగ ౦టలకుస్య యంవర ముహూూత౯ా 

మేర్పటుపంబడియుంగోను._ దివాణములోపల స్ఫటిక శిలావినిర్మి తమగు 

నొక విశాలచతుళ్ళాలాను ఏటపవను స్వయంవర కార్య మున కు ద్రేశింపం 

బడెను. ఈమంట పాంతరమున. దూప్పు పక్క జయచందుయ. నతని 

స"తతియ్యును త్తరమున నాజ్యమందలి ముఖ్యులును, పశ్చిమ పార్ళగమున 

సయంవ రాగ త రాజమండలియు, దవ్నీణమున బరరాజుల వెంటవచ్చిన 

(= థానులు మున్నగువారును నానీనులగుటకుం. బీఠళము లమర్పంబడి 
ఆలో 

యుండెను తేల ల నారినది మొద లొక్క_రొక్టటరు వచ్చి యు'చిత "'సనము 

ec బరి 'వెస్టింపసాగిరి, వీధులయందు శకటముల రాకపోకలకు ఏధిపిర 

డ లేకుండెను. అంత. (బతీ పోరు వేగి సకలమును విన్న వింప జయచం దు? 
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కు పురోహితులు ముందునడువ మంటపమున శేతెంచి సింవాసన మధి 

వోహీం చెను. వురోహితునానతి బరిచారికలుచన వీలువ సంయు కృ 

యుచితాభరణభూపితురాఐ తలివోంహాడి దిన్యమంగళవిగ)హ ముం 

బల నుందయానంబున నరుబెంచి సభలో నాసీనయ య్యెను. ఉబ్బెత్తు 

యద్దవుబిళ్లను సూర్వుని యెమట. బెట్టిననోడ నే నలుదిక్కుల | బసరిం 

చియుఎడు కిరణములస్ని యు దాని తేజః కేం దమున శే చేరునీల స యం 

వగోత్సనము( జూడవచ్చిన సమస్తజనులదూూవులు సంయు క్రముఖము 

మోా౭ందనే (నొ లను, ఎసనిమిదిగంటలగుడు వువోహితుండు వుష్ప్పహార మొ 

క దానిని సంయుక్త చేతిళొసంగి నీయిష్టమువచ్చిన రాజ వరునికంఠ మున 

(వేయుమని చెప్పి శాజుల వేణఖుపజిచి చెప్పుట కెవరు దగుదురని యా 

లోచించుచున్న తరి మంజరీ నేనని ముందు నిలచెను. అందుపె నామెనే 

సియోాగించిగి, అత రి సంయుక  తనసవాజారుణములగుహాస ముల పార 

మునుధరించి లజ్ఞాన తానన యె రాజలోకంబు నెదుటకువచ్చుచుండ. 

(బతివాండును దననే వరించునని గుటకలు మింగుచుం డెను. మంజరియొ 

కా_క్క_ని జూవించి తెలియంజెప్ప్తుచుం డెను. ముఖసంజ్ఞలచే వ్యతిరేక 

భావ .బును సూచించుసంయుక ముందుచూపవులు చూచుచుం డెను, (ప 

తి రాజకుమారు(డును దనయై వానివదలి తనదగ్గఅ కే తెంచుతరి నిక. 

ద న్ననరించునను సంోపుమున మొగము కలకలలాడ గూరుచుండి 

వ్యర్గమగుటతోడనే విన్నదనంబు నొందుచుండెను. అటనున్న వారి నం 

దట దెలియయజెప్పెనుగాని సంయుక్త యెవ్యని వరింపదయ్యెను. సభ 

యందలి వారెల్లరు వి భాంతివహించి కూూరుచుండి యుండిరి, అంతమంజగి 

పృథిఫీరాజునువర్లి ౦చి బహి రాషరమున శిలావి గహుండై యున్నా (డన 

సంయుక్త సభలోనివారల నెవ్వరి లకు పెట్టక త్వరితగతి నాళలావిగ 

వాముకడ కేగి దానికంఠమున వుష్పహారమువై చెను, చెంతనున్న వారు 
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కళవళమంద సాగిరి, రాజకుమారులు విషలులె తమ-చోటులంభాసి 

లేవసాగిరి. ఎక్క డశేగునో యనిచూ చుచు కూరుచున్న జయచం దున 

కావార్త తెలినినతోడనే మధ్యందినమా ర్హాండునింబో లె రోష భీషణా 

కారుడే సంయుక ను లోపలికి. గొనిపాండని పరి'చారికలకు దెలియ 

బటచి గాను రాణీస మేతుండై యంతఃస్రరమున కరిగెను. ఆశాభంగ 

మగుటచేం దక్కిన రాజులును దమ తమ నివాసముల శేగిరి. 

న! ల. 

ళ్ 

భామని 
sy 

తం. 

(4 పృరుసాౌర పికాళము ౫? పున పు 

సత్పురుషుల కొంగుబంగారము. 

వి, వి శే. లమ్మోజీరావు, 

పబ్లి పర్, గుంటూరు, 
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క న్యాకుబ్బనగ రమందలి వృత్తాంత ఘు లటులుంచి యించుక డిలీ 
ఫొ జ లాం ౧ం 

నిగూర్చి విచారింతము., చాహాణవంశ స్థుండగు పృథ్వి రాజూవురమును 

చాలించుచుండెనని యిదివఅకే తెలివీయుంటిమిగదా ! ఇతండార్యమ 

తావలంబకు(డును, న్వ్యాయపరిపాలకుండను, బుద్ధిశాలియు, నతిభోగ 

సాలీయునై రాజ్య మేలు-నుం డెను. ఇ్రతడార్య మతము వ” డగుటచే 

సమ సకులములవా రిసి వారివారి యోగ్యతానుసారము మన్ని ౧ చుచు 

వచ్చను, అందులకు సిదర్శినముగ అధు వచ్చు వారి 

సిగువ్రర వక్కాౌ-ణెం చెదను, ఈశ్వర భట్టను నతింయు జై నమతేనుయ , 

ఇత (డు తివిస్టబమునుండ చనుదెంచి రాజు న్మాశియించి మొదట నెక 

చిన్న యధి కారిగ నుండ (క్రమముగ యు క్రిచాతుర్యములవలన నొకము 

ఖ్యాధి కారి యయ్యెను గొప్ప్టయధి కారము చేకూరినది మొదలు రాజ్య 

మునందు గొన్ని దప్కా ర్యము లొనరింప మొదలిడి తుదకొక స్త్రీని 

గామించి యామెకుందనవాంఛ  నెటిగింప నందున కామెసముత్ంప 

దయ్యె. ఇటులుండ నామెభ ర కా ర్యాంతర మున మటణియొక (గ్రామమున 

కేగి మజిలి స్వగృహమునకువచ్చుచుండ దారిలో గొందజు తేలారుల 

నుంచి వానింజంవీంచి యాశవము నీమెయింటి ముంగిటం వేయించి 

తెల్లవారిన వెంటనే కొ దటజుభటులంనంవీ పతిసిజంవినదసి యా మెం దెప్పీం 

చి యాసంగతి దానే విచారణసేసి యామెకు మరణదండన విధింపవల 

సినదిగం జి వ ర్తికి( దడెలియంబట్ చె రు, చ కవి స్వయముగి మజల 

విచారణసేసి తినకు దృ వ్రికరను.గ బుజువ్రుకానందున దానిని గొట్టివె 

సెను._ అంద.లకాభట్టుగా రీర ర్థివహించి నృపాలునెటులైన రాజ్యపద 

గ్రముని జేయ మాయోపాయముల _ వెదకుచుండెను. ఇతని కుటల 



80 రాణేసంయు క్ర, 

కన్నింటికీ నానగరమందె మటియొక ముఖ్యాధి కారపదవియందున్న 

కరీమను మైచ్చు(డు తోడుపడుచుండెను. ఈకరీమ్ ఆఫ్ గన్ దేశస్థుడు. 

ఈతరుణమున నులా౯ మహమ్మద్ గోరీ యనునత.కు లావళోరుల 

రాజ్యము చేయుచుం డెను, పదునొకండవ శ తౌ భారంభ మున సుహామ్మన్. 

గజినీ యార్యావ_ర్హముపై దండె ల్సి లాహూోరు రాజగు జయపాలుని 

నోడించిపోమెను. జయపాలుందడు తనకుగలిగిన యవమానమును 

భరియింపజాలక తన వు్లుతుండగు నానందపాలుని నంహాసన ముననుంచి 

తా నడవికి. బోయెను ఎసెమిదిసంవత్పరములు కడచినవీవప మటల 

గజినీవచ్చి యానంద పాలుని నోడిం చెను. అనంతర మానంద పాలుండును 

దనతం డిచేసిన (పకారము తనకుమారునకు( బట్టము ౫ ట్రిపోయెను. 

తరువాత (కన్తుశకము సదివందల సిరువదియొకటవ వత్సరమున మణబ 

గజినీ దండె త్రివచ్చి యానందపాలుఫ్న తు నోడించి రాజ్యము దన స్వా 

ధీనము చేసికిొ నెను. నా(టినుండీయు లాహోరున మహమ్మదీయ రాజ్య 

ము స్థ వింపయడేను, గజిసి మరణాంతరముకూడ నా రాజ్యము 

మవామ్ముది యుల వశమందే యుండెను. పం డెండవ శ తాబ్బమున 

నులా౯ మహమ్మద్ గోరీ యనునతేందు దానిల దన వన ముగాపించు 

కాని పరిపాలించుచు సార్యావ _ర్రమునంతేయు జయుంప(దలపూనియుం 

డెను. అట్టితలంవున సిదేశమందలివారల శేజుక లేకుండ గొన్ని చిన్న 

చిన్న సేనల నక్క-డక్కడనుంచి రాజలసమాచారము దెలియ. జేయు 

టై నివుణులగువారి న నేక స్థలముల కం పెను, పె కరీమును నిట్లు పంప 

బడిన వారిలో నొకండు. ఇతండతికుయుక్తుండు. తన సెయధికారుల యెడ 

ల నెట్లు వినయముతో నడుచుకళొనవలసినదియు, పారికనుల నెట్లు దు 

ము గొట్టనలసినదియం నితనికి బచిగుగందెలియుకు, చక్రవర్తి మత వివే 

చన చబాటింప శకెలరగె'గవించునని తెలిసికొని వురమునందె మొక యధథి 

శారిగనున్న నెక్కు వరహస్యములు కనుగొనుటకు వీలగుననియూహించి 



పదునేనవ ప కరణము. ప్రే 
(WU) 

చృక్రవ_ర్తిన్మాశయించి కొద్దికాలమున శే యొకముఖ్యాథి కారిపద వినం 

'దెను, ఇతండు భట్టుగారు జేయు చున్న కుతంతముల దెలిసికొని యతని 

కడ కేగి తనకుపాహాయ్యపడవలయుననియుం దనకోరికలు నెణవేటిన 

శోడసనే డిల్లీయం దర్భ రాజ్య మిప్పింతుననియు వాగ్గానముసేసెను. నాటి 

నుండి వారిరువురిపోక లకు మేరయే లేదు,చ గవ _ర్రినాశ నమైనతన కర్థిరా 

జ్యము రానున్న దసిభట్టుగారువ్విటులూరు చు మహామ శ్రదీయునకుం జేవా 

డువాదోడుగ మెలంగుచుం డెను, 'చదువరులా రా! ఈ భట్టుగారివంట 

స్వార్గపరులమూలమున సెగ దా య నేక స్వతంత్ర రాజ్యములు మన్ను (గల 

సిపోయినపి, స్యార్గపరత్వమనుగుణ మంత చెడ్డది యో "బాగుగ నాలో 

చంవుండు,. ఈయవగుణరాజ నును బూసియున్న వాయు దనకు దాను 

లక్షులకోలంద్మి దవ్యమును సంపాదించి బాగుపడన అనను పజ్టుదలగ లగి 

పరులక నేకగతుల నపకార మొనర్వుచు( దుదకు తానునపష్ట్రపడి దేశమునం 

తయు సాశనముకావింప ఇబాల్పదడుచున్నా (డు. ఒక వేళ సట్టికుబుద్ధులకుం 

దా త్కా-లికముగ6 గొన్ని సౌఖ్యములు గలిగినను రాబోవు నిజసంతతు 

లకు6 జెప్ప రానినస్ట్రము గలుగంచేయుటయేగాని లాభ ముగ లుగ6జేయు 

"లున్నటికి. గాదు. ఎనిమిటవందలయెండ కిందటి యీాభట్టుగారినంట 

దుర్మాప్టలమూలమున నెక దా స( రాజ్యమని రాజ్య మైనది ఈ త గాకు 

మొదలగువారి కాదినములలో సౌఖ్య మేక లిగినదసి యనుకొందము, 

కానిదానిఫలిత మాలో చింపుడు. తరువాత చారిసంతలి వారందణు 

మ్రేచ్చుల చేత నెన్నికష్టములందిరో యెవరి కెటుక ? ఇప్పటికిని మనదే; 

మందీగుణము పూ_ర్తిగనే పాతుకొనియున్నది. ఎవసిశొజకువాండు 

చూచుకొనుటమయేగాని పకోపకారమన్న లేశమైన లేదు. తెల్ల వారినది 

మొదలాొండొరుల దూషించుకొనుచు నొకరిమై నెకరునిందను మోపు 

కొనుచు బోరాడు చుంవుటయేగాని దేశోప కారముకొ ఆకు బాటుపకుద 

మనువారలు మిక్కి-లియరుదు, ఇట్టివారలకుందుదకు దుఃఖరూపకనర క్ర 

ill 



89 రాణీసంయు కృ, 

మేగాక వేటొండుకలుగునా* స్వార్థపరత్వమూని దు గాశాబద్దులె యెడ 

తెగని మనోచింత చే గృశించుచు నుపకారమనునూట లేక లోభులై ధర్మ 

హీనులై తుదకుము_ క్ర్కిస దూగులగుచున్నా రు.సోదరులా రా! ఇట్టి యివా 

పరణలోకములగ" [యెటుగావి న స్వా ర్థపరత్వము నేలత్యజి బింషరు? మోకుమోా శే 

కాకస్వ దేశము నుసంఘుమునునేట్లి భొగ్థి వంత? చేయం బయత్ని తె ంఫ్రుండు 

స్వార్థిపర త్వమునుమోహృదయ ములనుండె పాఆఅందోలు(౫ ఐకమత్యము 

వహించిమో దేశ వేమమున శె పాటువ నుండు ] ఇక గధాంశ మునకువ చ్చె 

దను. రాజ్యమందుపీరిరుప్రురుదప్ప ప మంతులు నశత్ముహి 

ణీపతులు మొదలగువాగు తమ్మ పాణములసహితము జ్యకవర్షి కెర్చించు 

నంతటి భ క్రిశోనుండిర కాన నతని "కేవిధ మైన చిక్కులు గలుగకుం 

డెను, పెనివచించిన దొష్ట్రద్భ యమున కుం జెరియొక దేవిక కలను, 

అందుమహమ్మదీయుండు తనకొఅక యతెంచు మేచ్చభటులు నగర 

మందలి తక్కి_నయధి కారులకంటంబడినచో హానియగునసి యూరిబెట 

నాలుగ దుమైళ దూరమునుండి తన దేవిడలోని కొక సారంగము ద వ్వ్ంచి 

దానిగుండ దనవారలు రాకపోకలు వేయ నేర్పటుచుకొని చేత నైనన్ని 

కుటల బన్ను చుండెను. “ఇంటిదొంగ నిశ్వరుండైన బట్ట(జాలలిడను 

టు తనకొలువునంది యుండి యెదుటముఖనుతులు సేయుచు లోలో 

పల గ్నుటల(బన్ను చున్ని పీరిద్దజీ నడవడి నెంతమ్మాతిము గుర్టింపం 

జాలక చకవ రి రాజ్య మేలుచుండెను. ఇటులుండ వేదవేదాంగ 

పట్బాస్ర్ర పారంగతుండగు బి రాగి ఆముక6 డరుదెంచి చకపర్హికి దన 

విద్యానై ప్రుణ్యముం గనుబటిచి మన్ననలంది యతనినానతి గొన్ని 

దినము లక్క_డ సయుండ్ న నృవులకు వేదానుకూలముగు రాజనితు లుప 

దేశించుచు మైతిసిసంపాదించి యే కాంతేముగ గొన్ని నూతనవృతాం 

తము లెజుకపబిచి నిదర్శనముల జూవింప6 జ్మకవర్రియు నాళ్చర్య 

మగ్ను (డై 'వెంటనేబె రాగి మార్షదర్శిగాం గొంత ఎసన్భమునంపి 



రాజ్యము. (బథానుల కొప్పగించి జూ గ త్రగలిగియుండుడని నియమించి 

తానును మల్ంత సైన్యమును గొందజుదావీలను వెంటంగొని వెడలి 

పోయెను, దుష్టద్యయము రాజునగరమున లేనితరి. నొన్నియల్లగులు 
చేయం గడగిరి. కాని ధీవిశారదులగు ముం తీ పముఖులచే నవస్ని యు 

నడ౭చి వేయంబడెను. కుతుబుస్దను నడం చిన దీబై రాగి మార్షదరగ్శిగ( 

బోయిన సేనయీ. తరువాతి వారికి సహాయపడనచ్చిన రాజవురుషుఎడు 
చక్రన్నర్హియని చెప్పనక్క ర లేదు, అప్పుడట్టు కుతుబుద్దిను నోడంచి 
సంపూర్ణ జయముతో మూండు వేలమహమ్మాదీయ ఖై దీలవెంటగొని 

చృక్రవ_ి రాజధాని చేరవచ్చినచా'ర్ర కరీమునకుం డెలిసిన వెంటనే 
యత నికిం గలిగినయారట మింతింతే యవి చెప్పనలవిశాదు. మొట్ట 

“మొదట యన్వనృతాంత మరసివచ్చుట క పంపంబడినచారులు టిరిగి 

రానందున చేలకో జూగుసేసిరది కరీము? మజియిద్దర నంపెను. నారును 

సవాాబారము( గ "సిరారైరి, అందులక నుమానగన్తుండై రేయింబవళ్లు 

చింతించుచు నాకులులై యున్న తరుణమున. జ్మకవరి కుతుబుద్దీను 

నోడించి ఖి దీలం చెచ్చినాం డన్నవార్త చెవింబడ దొంగలు 

పడిన కొంపకు నిప్పంటుకొన్న టులయ్యెను. పాప మామ్లేచ్చుఃడు 
నిలిచిన-చోట నిలువక తనవారిశోయణాడ మాటలాడుటమాని మెవశే 
మడిగినను బర ధ్యానముగ నుండి సరియగు | పత్వుు త్తరమిాయక విచ్చి 

యె ల్తినవానినలె శగీరమునం దంతట వేలకొలది లేళ్ళు జెల్టులు (పాకి 
నట్లగుచుండ నేమిసే కుటకును దోంపక పరస్థలనున కేగి వచ్చుచున్న 
చక్రవర్తి కెదురుబోయి కొనివచ్చుట యటులుండం గొలువున శేనెం 
చినవుడై న నతనిదర్శనార్ధము వెళ్ళుటమాని విచారశోకములకు. దావ 
గుడే రెండుమూం ఎ దినములవజకు సెలవు? కొని టుంటనే వసించి 
యుండెను, చ్మకవర్తి రాజధానింజేరిన మజుసటిదిన మున నెంటరిగ (6 

గరీమొక గదియందు గూరుచుండి భట్టుగారిం లువ సేవకుల 
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నంప వారగుపోంంవచ్చి భట్టుగారు గడచిన రాతిరినుండి గాన్సింపనందున 

సింటి వారంద తేశ్సుచున్నా రని 'తేలుప దిగ్భ)మునంది చెంతనున్న వారి 

నందజు నావలకంవీ తనకోరిక లన్నియు వ్యర్థములగు సమయము 

(పా వ్రించినదని చింతించుచు6 గూరుచుండియుం జెను, అట్లు మతిపోయి 

కూరుచుండియున్న సమయమున మటియొక సేవకుం డరుదెంచి రాజ 

భటులు దేవిడిచుట్టు (గ్రమ్మి తన్ను వెదకుచున్నారని వచింప నుల్కి. 

పడి లేచి చెంతనున్న చాకునెకదానిం గైకొని సారంగమార్షమునం 

చారిపోవ్లటకు దిడ్జిగుమ్మము దస్దరకు. భోయోవ నప్పటికే యచట 

భటులు నిలిచియుండిరి, మజియొక ద్యారముక డ కేగి చూడ నక్క 

డళ్లు మూగియుండిరి. వేజొందు క వాటమువద్దశేగ నక్క.డ నంతకన్న 

మిక్కుటముగ నుండిరి, ఇబ్లు మందిరము నాల్లునై వుల రాజభటు 

లావరించియింఈట దెలినళొసి యొడ లెల్ల జెమ్మటలు [కమ్మ గజ 

గజ వణకుచు సనిశ్చేన్షితుల్లై నోటమాట లేక చేలకొరగెను, శోడనే 
యక్కడకు వచ్చినభటు లావిఆికిపందను విటిచికట్టి తమ యేలికయొక్క. 

య వానుసారము గావింపం గొంపోయిరి, 
దా 

LORENA DT $n 



పసదూనాొతర. న కర అము 

వావిలి కింక ఉందా 

ఆట గ న్యాకుబ్బనగ రమ దు జయచం దుండు తనకూంమురు 

చేసినపనికి మండిపడుచు నంతఃవురము, జేరి రోషసం భనుములు ముప్పిరి 
గొన * హో ! తానొకటితలంచిన వ మొకటిత ఎచుననుట త థమ మ్యె, 

ఆ సిన్భాగ్యు నెడల శేసలికినదానికి నాకూంతు రిక్సున్యతి లేక ముగ 

మన్నిం చునని కలయంే నం దలంచితినా 1 దీనికి) దుర్చున్ది పొడము కేల? 
నాటిరాజులబో నాకు తలవంవులు శెచ్చినదిగాదా యారా కాసి, దిని 

నేమికావించినను శాపమగునా? దీ? నింతింతకండలుగ. గోని కాకులకు 

నై_చినను శాపము కలుగదు. దినికీ నే నేమి విషము పోసితిసి. లది 
వుట్టకుండిన నా శేచింతయు లే” పోను దా? ఇదినజకుంబోయిన ద శు 
పోక మరల నేటికి చాపరించినవ ౪ ఆహ | నాహృదయమంతయు రపు 

లుకొనిపోసుచున్న _చేమిసేయునా*” అని తలపోనికొనుచు తన 
ఛార్యం బిలచి కూఃతురునసకూచార మెటులున్న దో కనుగొసిరమ్మని 
పంపెను, ఆమెయు నటు లేయనిపోయి కొంత సేవునకు మజలివచ్చి, 
(1 ఆర్యా: అది స. బక్టయున్న ది. ఏంతో చెప్పినను బృధివి 

రాజును దక్క-_నన్యువరింప ననుచున్నది. పోసింక* దాని యిష్టప)కార 

మేలంబేయ నాదు ? అఆచ్మకవ ర్రియెడల మోకుమా(త మింత వై ర మేల” 

అని యింకను నేమో చెప్పంబోవ్రచుండ నడుమనడ్డమువచ్చి 6 ర్టీన్చీ | 

ని న్ని వెధవశిఫారనులు చేయుమని యెవరు మొజ పెట్టిరి పాపము 

కూంతును వెనుక వేసికొనిఎచ్చు చుంటి నా ? మరిది జుం గలసి యేగంగ 

లోనై నం బడుండు, అంతే న్మాపాణము నెమ్మదిగ నుండును, ” అని తన 

(వీయురాొటాడ గస౯కొట్టి ురబర సంయు కయున్న స్థలమునకు 

బోవంజొ చ్చెను. ఆహా ! అనూయాపగుండగునా( డెట్టదుప్కృృత్యము 
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లొనరింప సమకట్టునో యోచింవుండు. పృధ్వి రాజు పెగల యీర్ష యే 

గదా! జయచందు సింతదు రాత్మునిగం చేసినది. అసూయ స్యా లర 

త్యమునకు జన్మ కారణమని చెప్పవచ్చును, కన్న బిడ్డలయందును, 

వ్రఆయు రాండ)యెడలనుగల మోవామునుగూడ చాటజందోలుగ దా! 

ఈపాకుగుణము. ఈగౌ ర్భాగ్వవుగు ణ మున్న ంతవటకు నున దేశము 

మంచిస్థితికి రాదనుట నిన్రారణము. జయచంనుం డట్లుపోవుచుండ 

రాణియ్పా ! గూ(తు రాయని యా, క50దనము సేయుచు నతని వెంటనే 

యరిగెను. ముదిరణులో శేగి పరధ్యానముతో నొకసోఫామె గూరుచు 

న్నకూంతు నొక్క చరువుజరువ నులికిపడి లేచి సంయు కృ తలిదం డులకు 

వందన మొనరింపంబోవ మరల నెకతన్ను (దన్ని “రని! దార్భాగ్యు 

రాలా! నీ శేమిపోవృకాలను వచ్చినది? నావంశ ముం జెటుప చాసరిం 

చితినకు ? ఇన్ని నాకు పోమించినందులకు. దుదకు సీత ల్లిదండు)ల శో 

డనే వైరమూనసావాసించితివా * ఓసి పావిస్టిదానా ! నీచదువుంజుట్టు 

బండ లేమన్ను గలనీపోయిననవి 1? ఇ్రంగవబకును గుణవంతురాల 

వనితలం౧చి యుంటినిగా యింతగ య్యా౪వని యెజులో నైతి, 

స వలదన్న వానివరించి నామాదనే కత్తి గట్ట సాసాసించిలివా? నావ్భూ 

దయమునకు జిచ్చిడితివిగ దే. ని న్నే మొనరించినను నాకసీతీఆ” దని 

యదివటశకెంశో మృదుమధురమఃగ మాటలాకు స్వభావము కలవా? 

డయ్యు, నదంతయు(బోయి రోషమువలన నోటవదింపరాని య ీలవా 

క్యంబుల బుతికను దూవమించి తుదకు “ఓపీ ! ఇంతవజ్బకెనది కాని 

ము. శమిం చెద. బ్రికనెన నాడార్భాగ్యునివదలి సమా నునారనుః 

వర్కించెదవా' చేదా” అన నాకసి యతలవంచుకొని తిన్న నియెలుం 

గున “తం డీ! సీ కింతకోపమేటికీ? మనన్సుచే వరించినవాని నే చేపట్టుట 

యుత మపరి వతాలక్షణముగ దా! అందులకు వ్యతి రేక ముగ నడుచు 

కొనుమని తండివగు నీవేబోధించుచున్న నింక నేనేమనుదానను! అది 
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యుంగాక్ నన్ను ఘోరకష్ట్ట్రమ'లనుండిగ శ్రైక్కిలంచి (వాణముల నిలీవేన 
స 3 

వాడు చృక్రవరి, అట్లి పాణదాతయగు వాని వలదసి "వేటొకని నెటువ 
జ ౧౧ 

రింపలలను! పోనిమ్ము! సీ కామహానుభావుని యెడగలవై రము నావల 

నిడి యాతసియం దేనుర్దుణము లుక్ లవ సిదర్శనపూర్వక ముగ జూవిం 

స: గా న్న 3 ర నువ ॥ చి ప వునసుం అట్టూసు సియిప్టానుసా కరము పరి లైద అని పలికిన 

“ర్ట నీ] (గుక్డువచ్చి వీల్లను వెక్కిరించినటు నిసి నాకు బుద్దులగ అవ్రుచుం 

టిఐా* సీ కాతినిద' గుణముల. గనుబటుపవలమునే* అటే చూెపెద 

నుండు మప పటబఒటనబుండు కెటుసేదు సచో్పోటువదిలి వక అచ్చ 
(a) భా 

టీనుంకి ఛాజు రహ స్యాలో చ స*సిలమయిస 34+ తెగువ రల రావంచి 

వారిశో జరుగుచున్న సంగతు లెల్లంజెవ్పీ యెట్లులెనం జక్రనరి "పెదం 
(౧౧ నేయ ఎలి ౬... 

డెలి యతనింగ శ తేర్చవలయినసీ పలికెను, అందుల కిందటు సమ్మతించి 

యేదైన నొక చిన్న నెపము వెట్టుకొస యుద్రమున కుటోవ్రుటమ -చిదనిరి, 

కారణహసువ్ొరకునా యసి పిచారించుబున్న సమయమున జావారికుం 

డరుదెంచి యసంవో డిల్లినుండవచ్చి తివుదర్శనార్థిము. ద్యారముకడ 

'వేదియిన్నాయన వాసపవెంట నేకొసింమ్మసి రాజుగారు సవ్విరి వాడూ 

న శుపోయి వచ్చినమనుఒన వెంటగొసి తెచ్చి ఏరవద విడచిపోయను. 
౧౧ 

క్ల 

ఆవ షన వురుషుండక్క_డి నున్న వారల ౦దజకు నమిస్మా_రములు సేసి 

యిటువచింపనాగనుః, “వుహానావ*! సను ఉలిసగి ర మునందొకి ముఖ్యా 
౧ (య 

ధికారిని, సే నాచక్రవర్శి యెడ విశస్వాసమ.గ లిగి సె కార్యములసన్ని యు 

న్యాయానుకూలముగ నెజ వెర్చళొనుచుండి సాశ్మతువ్రులగు. తక్కిన 

సూవుచు వచ్చెను. అటులయ్యు స్వామ్మిదోహము సలుప రాదసి యతని 

శెన్ని విధముల నుపకారములు గాపించుచువచ్చినను మహా పభ! 

తుదకతనిమనో వాంఛ నన్నుజంవి నాకాంతం జెఆిపట్టవ లెనని 

తలం చునంత దుస్థితికి వచ్చినది, జనుల నంది స్యాయమా నాను 
థి 



88 రాణీసంయు క్ష, 

గాములుగ నొనర్చిపాలింపందగిన రా జే యిట్టి కౌర్యములు చేయ నె 

డిగట్టన నిత నానగరమునవసించుట (వాణాపాయక రమని యెం 

చి యొకనాటిరాశి నిల్లు వెడలి తమవంటి మహాత్సులదయయున్న 

యెడల నెక్కడనైన నింత పొట్టబోసుకొనవచ్చునని యిట్లు వచ్చినా 

డను. ఇంగ "దేవర వారి చిత్తానుసార ము దానుండనై మెలల 

సిద్ధముగా నున్నా”నని వచించెను. జయచం[దు( డతనిందన 

దగ్గజి నుంచుకొనుటకు గ తువువద్దనుండి చనుచెొచినా-డే యని 

సంకోచించుచున్న సమయమున, నతనివ లెనే డిల్లీనంతేయు( బాను చేసి 

కనూజింజే! యారాజుగారి దయకు. చ్యాతులై యున్న మజీయిద్ద 

రావచ్చినమనుజుని వృత్తాంతము సరియని చెప్పిరి. దాన సంశ యనివ్భ లి 

యగుడు జయచం( దుండత నిగూడ నాయిరువురిశో 
సమానముగ నుంచు 

కొంటకు సమ్మతిం చెను. పైపకరణమున నీశ్టర భట్టు కన్సింప లేదని 

కరీముతో సేవకులు వచించినబ్లు చెవ్పియుంటిగ దా. ఆభట్టుగాన 

యీావచ్చిన కొ త్తమునుజుండు, ఇతనికిని నాసాత్యు మొసంగిన సిరువురు 

మనుజులకును డిల్రీయందున్న వుడె పరిచయము౦ండెను, వారు డిల్రీని 

వదలునవుడే ఛట్టుగారును విడచియుందురుగా ని వారికివ లెగాక రాజ్య 

ము సంపాదింపవ తనను వాంఛ యితేనిమననున దృఢ ముగ నాటుకొసి 

యుండెను. ఆకారణము చేతనే డిల్లీ నింతవజకు వదలక పెకి చక 

వ_ర్తితో నిష్టృముగ నున్నట్లు నటించుచు లోలోపల గ్నుటలు పన్ను 

చుండెను. చక్రవర్తి మ్లేచ్చుల జయించివచ్చిన దినమున తమగుట్టం 

తయు నతని శేబుకపడెనని విని కరీముగారితోనైన వచింపక మధ 

రాతి బయలు దేజివచ్చి యింటంజేరెను, ఇటు లీనగర ముంబేరి చక 

వర్షిపై నెపము వెదకు చున్న జయచం దునకు మెహారాపకారము 

గావించిన వాడయ్యెను- మణునా(డు కొలువుదీజీయున్న సమయమున( 

జకవ_ర్షివాసినది కాక పోయినను అతనిహా స్పలిఖత మని జాబు నెకటి 

జయచం[దునకుం జొవీంప దాసియం దిట్టులుం డెను, 



పదునాటన పకరణము, 89 
Wy 

“స్వకస్తి! స్టి థీ జయచం(దునకు. 

సీ గారాబుకొమార్త నంయు క్ర నన్ను వలచియున్నదసి 

యనేకులవలన వినియుంటి. నాకును నామెపై మిక్కుటమగు 

మోహముకలదు. నాతో మై తి చాటింపందలం చితివా ఖీ భుముగ 

నామెను నాకొసంగి వివాహముం జేయుము. లేకున్న రాతుసవివావా 

ముననై న జేళొన నిశ్చియించియున్నాను.” అని చదువుకొన్న వెంటనే 

దెబ్బతిన్న [తాంచుపామున లె ద్ర్హ నిశ్వాసాన్వితుండై కన్ను లెజ్పు చేసి 

లేచి “జె రా!వీనిదుర్శదము. ఏనికినాగా రాబుగూ(తు నర్పింపనలయు గా 

లేకున్న రాత సవిధి గైకొనుపాటివా'డా* చకవ ర్లిపదవి లభిం చెనని 

కన్నులు నె లీ కెక్కినవిగాంబోలు. జ్రంతవజకుం దగుకారణము లేనందున 

నూరకుంటిని.*” అని యవలోకనమాతమున రణమునకు వెడలివచ్చు 

నంతటిక ఠిన ముగ 6 బృథ్వీ రాజునకు లేఖ్యవాసిపంవించి యుద్ధమునకు 

సన్ యుండవలసినదని దండనాయకుల కాజ్ఞావీంచి నడలి 

పోయెను, 

12 



పదునెడవ ప కరణము, 

యమునాతీరమున గలిగిన యుద్ధజయము వలన బె రాగికిని 

జ్మకవ ర్షికిసి మతి _పబలముకాసాగెను. పృథిపిరాజతని (బాణస్నే హి 

తునిగ నెంచుకొనుచుం |బథానులజో సమానముగం గారవించుచుం 

దనవద్దనే యుంచుకొనెను. ఇట్లు కొన్ని దినంబులు జరుగ నెకనా డా 

యోగి చృకవరి నేకాంతస్థలమునకు గొనిపోయి యతనితో “ మహో 

రాజా! నేను తమయెడలం గావించిన యీాచిన్న నేరమును క్షమిం 

వుడు. దేనరవారితోడ నేనన్నిసంగతులు వచించితినిగాని యొకటి 

మ్మాతము చెప్పక దాచిలిసి, అనాండు కాళికాలయమున మోరు 

రథీంచినకన్య జయచం దునికూ(తు రనిమ్మాతము వచించి ముంటిం 

గాని యామె విషయమై మజేమియి( చెప్పలేదు. ఆచిన్న దాని పేరు 

సంయు క్రయందురు. (పపంచమునందంతట సౌందర్యమున న్యగగణ్య 

లని (ప్రఖ్యాతిగాంచిన కన్య కారత్న ములలో నొక తెయైయున్నది. ఆమె 

గుణగణంబుల నేమని వక్కాణింతును. గురులయెడల న్యమతయుం, 

దోడివారల మెడ విశ్వాసమును, 'చేదవారలయందు. గరుణయు నంద 

అమై సమదృష్టియుం గలిగి మూర్రిభవించిన సద్దుణవుంజమో యన 

నొప్పు చుండును, విద్యయం దామెతోం దులందూగంగలకాంత ల్క్కా 

ములన లేరనియే వచింపనగును, ఇంతియుగాక శ తుసమూవాంబులు 

ఫుగుషుండని భమ నెందునట్లు యుద్ధమున రణ ప్రానీణ్యము జూప 

గలదు, మజియు చిత లఖనమునం గడునేర్చరి, చూపరులు (పకృతి 

సిద్ధములని భమించుగలతి పలురక ముల వస్తాళి నిర్భించుటలో ముందా 

మెనుజెవ్బీ తరువాత నింకొకరిం జెప్పవలయు. ఆకన్నియ యిప్పుడు 

నుమారు పదునాజునత్సేరములది. అట్టి సంపూర్ణ క ఛాసిధియె 'రాజిల్లు 



పదునేడవ స కరణము. 9] 
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నాజవ్వని తన పంచ పాణముల మిాచెనిడుళొని "శేయింబగళ్లు మ్ా 

నామస్త్శరణయీ చేసికొనుచు న్మిదాహారములు సైతము మాని కృశిం 

చి పోవుచున్నది, జయచం దుండు స్యయంనరవిధి నామెకు వివాహము 

గావింప నెంచియున్నా(డు, ఈవా ర్త నే మీతో నవుకు చెప్పక దొచితి, 

వామ మార్లులనుటశోడ నే మిరు కత్తిగట్టి బయలు వడలుదురనియ( 

దన్ఫూలమున నాకన్నియకు రకుణగలుగు ననియు సావకాశముగ సీ 

వార్త దెలియపజ చెదగాక యని యూహించి యప్పటి కూరకుంటిని, 

ఎటులైన నాకన్నియ మనో వాంఛితంబు నెజ వేర్పుంస. మాకును జయ 

చందునకునుగల వైరమునెంచి యుపేశవేనినచో నిక్కముగ నా 

కన్నియ యాశాభంగమయ్యెనని (పాణములం ద్యజించుంగాని (బడక 

యుండ నేరదు, ఈనవ్భత్వాతము మో శెజుకపబుచుటకై నే నెన్ని యో 

కష్టము లందివచ్చితి. ఇంక నాలుగుదినములుమా తీ  మోానగర మున 

నుండెద, అనంతరము నాకు సెలవెసంళ వలయునని వేడెను. ఇంత 

వజకు(౫( ను జెప్పలు వాల్చక బై గాగివంకనే చూచుచు నతు 

వచింమదానిని వినుచున్న చృకవ క్తి దిగ్గున లేచి యతని వా_స్సఘులు 

పట్టుకొని “మవోత్మా! నీవు కేవలము? నాపాలిభాగ్య దేనతవుగాని 

వేరొందుగాదు, కొంచె వెడమైనన క్రైట) గరీశపోన్రనట్టి నారాజ్యాగు 

నర వ్రుణ్యంబుగట్టుకొంటివి, సంయు కృగుణసౌంద ర్యాదులంగార్చి 

వినియున్నందున నిదవజశేపేమువుబవిజము మొలక లె త్తియుం డెంగాని 

యాళోరిక యీనకుము నాకన్ని యమనంబు తెలియమిని, మా-రెండురా 

జ్యములకు( గల వై రమునను నించుక వాడ(భారియుండెను, ఇ త్తరి 

మిావాక్యామృతధారలచే మజల శేశకెత్తుచున్న ది, మావంటి యు త్తే 
ము లేకడ కేగిన నేశొదువలు గలుగవుగాని మైనను నామనవిం సత్త 
గించి సారాజమంచదే వసింవుడు” అని నెయ్యముతొలుకాడింబలీకిన 

యజు నాక్యములకు సంతుష్టమాననుండ్రై బైరాగి మరలనిట్లనియె. 



99 రాణీసంయు కృ, 

“రాజచంచదా! నీరాజ్యమునం దుండుటకు నాకేయాటంకములు లేవు 
గాని నేనింకను గొన్ని కార్యములు నెరవేర్పవలసియున్న ది. నే మరల 

మిమ్ము, గలసికొనియెదను. నీవుమ్మతము జాగరూకుండవై సకల్షసై 

న్యముల నాయ_త్తపజుచుకొని యుంచుకొనుము. మహమ్మాదీయుల 

యార్భాటములుచూచినను జయచందుని వార కంపన ను 

సీయార్యావ ర్హమునకు ఘూరసం| గామంబు పాడముననుయూహపహా కలు 

గుచున్న ది, (పన్గుతము నిలువయున్న సెన్యములనే నమ్ముకొనియుండక 

సీ రాజ్యమందలి యావనవంతుల నందజరప్పించి వారికి యుద్దశి క 

నేర్పించి యుంచుకొనుము. నేనెట్టును పోవకతప్పదుగాన నాకు సెలవొ 

సంగు”మన నెట్ట కేలకు నాలుగుదినము లుండిపోవుటకు సమ్మతిం చెను. 

సంయు క్రసమాచారము వెలిబు ద్చినవిమ్ముట నారాజునకా మృపైెననురా 

గమః కలిగినదిలేనిది శెలినికొనుటతై నాలుగుదినములనబకు నుండి 

యతనిరహస్యవృ _త్తీములవలన నామెయందు బద్ధానురాగు(డై నట్లు 

(గ్రహించి యావల నతని యనుమతంబు గొని బై రాగి వెడలిపోయెను. 

అతంకోగిన దాది జ కవర్పియు జింతాకులు.డై మనమునంతయు సంయు 

_కయమోాద నిడుకొని యామె నెట్లు బెండ్రాడవలనుపడునా యనితలపోయు 

చుండెను. ఇట్లు దీర్భాలోచనపరుండై కాలమెట్లోగడవు చుండ నదివజేే 

చేశ ములమూా (దం బోయియున్న చారులు కొంద ఆరుదెంచి క న్యాకుబ్ద 

మున జరిగిన సను స్పవృతాంతముల డనెజుకపటీచిరి, అత్తరి జయచం 

(దుండు చేసినపనికిరోషమును సంయు క్షకావించినదానికి మహానంద 

మును గలుగ మజునాండు కొలువుకూటమున మంతులు, దండ నాయ 

కులు మొదలగు వారందజు పరి వేష్టించియుండ వేగులవారు తెచ్చిన 

సమా వారముల వెల్లడించి మేమిసేయుదమన గొందజు దండనాయ 
కులు జయచందుసిసపె దాడి వెడలుద మనిరి, అ త్తరి వారినావీ (పథాని 

యగు విజ్ఞానశీలుండు లేచి “రాజా! పట్టుపట్టుమని తలంచుకొన్నవుడెల 
ల్లో లు ల గ 
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యుద్ధమున కేగు చుంటిమా యందువలన నమితమగు నష్టమగును, గౌర 

వముచెడురు. అనుకొన్న వుడంతయు. బోనృచుండుటనలన నొక వేళ 

నపజయముగలిగిననుం గలుగవచ్చును, సామ దాన భేదదండము 

లందు సామమున నెప్పటికిగార్యములు చక్క పటు చుకొనన గును 

గాని ముందుగ దండమునరు దిగుటుచితముకాదు, మణటణియు రణకారణ 

మున (దవ్యనస్గమును వేలకొలది (పజానస్ట మును గలుగును. మొన్న 

మొన్న నే మహమ్మాదీయుల పై నె నివచ్చితిరి. మరల నింతతొందరపడ 

నేలి అదియుంగాక స్వ దేశ మందలి రాజు లొకరిశోనెకరు పోరాడు 

కొనుచున్న పరబేశములవారికి మిక్కిలి యలసగును, కావున జయ 

చందుని సమాచారమేమో యింకను గనుగొందము. ఇంచుక 

'యోవికపట్టియుండుండు. అని వచింపం జక్రవ రి చేగొండు వలుక నోడి 

యూరకున్న సమయమున [బతీహోరి మొకం డే తెంచి కన్వాకుబ్బమునుండి 

రాయ బారివచ్చి ద్యారమునం గాచుకొనియున్నా (డని తెలుప నతని 

గొనిరమ్మానం (బతీహోరి యశ్రుయొనరించి వెడలిపోయెను. వచ్చిన రాయ 

చారి యుచితాసనం బంగీకరించి జయచం దుండంవీన లేఖ రాజుగారి 

కొసంగెను. చృశవర్త్హి తనదగ్గరనున్న వేరొకని కిచ్చిచదువుమున నాతం 

డిట్లుచదువ నారంభించెను. 

“నూతనముగ డిల్లీనింగొని చృకవ ర్లియను పేరుపెట్టుళొన్న 

పృథివీ రాజుగారికి గ న్యాకుబ్ద నగ రాధీఘుండగు జయచందుంకు తెలియ 

పజుచు విషయములు: 

నివ రాజ్యమం ద లరులుసాగించి జనసంచయముల హింసించు 

చున్నావని వినియ్యు వానికి నాకు వేవ్మూతము సంబంధము లేనందున 

నూరకుంటిని. ఇప్పుడు నాకడ కంవీన లేఖవలన నీస మాచారనుంతయు( 

బూ_ర్టిగ వెల్లడియైనది. “ నీవు నాతో మైతియాటింపందలచితివా సం 
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యుక్తను నాకొసంగుము. లేకున్న రాకుసవివావామున నైనం గక 

నెద,”నని బింకములువలికి |వాసియున్నా వు. నీతో మై తివాటింపకున్న 

నాకు (బతుకుదెరువు లేదనిదలచితివా? చేతనై నపశ్షమున వట్టిమా 

టలతోంగాక [కియంగనుంబజిచి నాకూంతుల్లా కొనుము. అందులకు 

నే వెనుదీయు వాండగాను, సర్వసిద్ధు-డనై యున్నాను, 

గ జయచం దు కు? 

అని చదువుచున్నంతసేప్రు నమౌహిణీపతులు రోపా వేశులె 

చూచుచు గూరుచుండిరి, చృక్ర్షవ ర్రియు న్నాగహవ్య(గు(డై కోపము 

బై టరాకుండ __వుకొని “నిక్ఞానశీలా! ఇప్పుకు సీవేమనియెదవ్ర” అన 

“నిత్తరి నే మజియొకవిధముగ విన్న వింతునే? జేవరచితానుసారము 

చేయవచ్చును. ఇంతకు మనబేశమున కికుమలు (పౌ_ప్టీంపనున్న వి 

కాబోలు * అందువలననే జయచం దున కీట్టిబుద్ధివుట్టినది.” అని 

వచించి విజ్ఞాన శీలు. డూరకుండెను. అంత జక్రవ ర్రిలేచి యమౌహీణీ 

పతుల నవలోకించి “మోమోసేనల సన్నా హపజుచుకొని యపమత్తు 

లరై నే లేనికాలమున మన దుర్గ మరిజా ౫ త్తశోడం గాపాదుచుండుండు. 

(పన్తుతము నాశోంహాడ నాతతాయి చనుదెంచు”నని మంతులవంక 

దిరిగి “మిరు యుద్ధమునకు వలసిన వన్తుసామ్మగుల ముందుంబంవి దారి 

యం దచ్చటచ్చట నాగియుండవలయునని సేవకులకు. చెవ్చిపంపు(డు, 

న లేనితరి మహామ్బదియ ఖై దీలను, కరీవమును జాగ త్తమై కాపాగుందు, 

అని తగినట్టు లంట లన్ రా మూ(౧డుదినములకు యుద్ధ పయాణ 

మెర్పణిచి చెడగిపోయెను. 



పదునెనిమిదన పికరణము. 

ఈశ్వర భట్టు క న్యాకుబ్దము (జేరి కాన్ని దినములు జననిచ్చి 

మరల దనపూర్వవు దుర్భార్చముల( జేయ నారంభించెను. ఎటుజన 

జయచందునిచేతే బృధిపిరాజు నోడించి యతనిచే డి ల్రనందు కొంత 

భాగము బహుమానముూగ 6 బడయు నభిలాషం గలిగియుండెను. అట్టి 

యు ద్రేశ ముతో ననారతము జక్రవ ర్తిమై' లేనిపోనివా ర్లల గల్పించి 

చెప్పుచు జయచం దునకు( గోపమెక్కించుచుండెను. వీసినడతీగుటీంచి 

సాకు మొసంగిన తర్క_న యిద్దణు ఏీసిఫోంగలసి పనిచేయుచుండిరి, 

ఈదుష్ట్ర త్రయము రాజుచే నమితముగ? (పేమింపంబకు చుంశుటవలన 

రాజ్యమందలి గాప్పనగొప్పయధి కారులు సహితము వీరికి వెజచు 

చుండిరి. అధికారులసంగతియే యటులుండ నింక తక్కిన పజలగుణంచి 

వచింప నేటికి * దుష్ట త్రయము గనూజి ముందంతట( దమ్మపథావమే 

సాగుచుండ మెలంగుచున్న తరి వారిక డనున్న నుకముదుసలి కంచుకి 

మాతము వార లుకావి? చుపనుల కీస్టము లేనివాడై యుండెను. లోపల 

నిష్ట ము లేని వాడ య్యు( బె కిమాత్రేమగుపడక  ఇాంతమువహించి 

యు డీ యాదుష్టుల శెటుకి లేకుండ చేత నై నంతనట్టుకు వారికుటలకు 

విఘ్న ముల గల్పించుచు9 డెను. బహరంగముగను సీదుష్టులయెడల్నవెర 

మూని రాజు నన్యాయముగ నాశనము సేయుచున్నారని తలంచి పథాన 

మరం తియగు వినయశిలుండ నేకపర్యాయములుజయ చందునకు మం చిమా 

గ్లముప దేశించుచు వచ్చెంగాని చృకవ_ర్రియెడ రోషమువహీంచి యసూ 

యా పగుడే యున్న సతెనిమననున నామాటలునాటవయ్యెను. దుష్ట్ర త్ర 

యమును |బథానమంరి తమయెడ( జేయు చున్న (దోహమున కతని 

దొలంగించుమని రాజుతో ననేకప ర్యాయములు పచించిరిగాని తండి 
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నాటినుండివచ్చుచున్న మంటతిని దీసీవేయుట కతండును సమ్మాతింపండ 

య్యెను. అట్టియెడ ఏీరలుగావించుతంత్రము లెప్పటివప్పుడు వినయశీలు 
నకుందెలియపజిచి యతండు చెప్పునట్లు విఘ్నములు కల్పించుచు దుష్ట 

[(తయమునకుమా[త మావంత మైనం దనపై సందేహాము పొడమకుండు 

నట్టు కంచుకి (పవ _ర్హించుచుండెను. ఈసమయనుందే |గామాంతర మున 

"కేగి కొద్దిదినములలో మజలివ చ్చెదనని చెప్పి కొన్ని మాసములు కడచి 

నను రానట్టి దేవశ ర్శ్భయను (భాహ్న్మణు( జేతెం చెను, ఈదేవశర్శ మే 

సంయు_క్ట విద్యాగురువు. ఇతసియెడ నామె కమితీమిగు పేమయు ,భ కి 

యుగలదు,. జయచం[ద (దుసహిత మితిసివిద్యా నై ఫ్రుణ్య మునకు త్య 

యందణఅకన్న నెక్కుడుగ 7౫'రవించుచుండను, (పథానమం తికి నితనికి 

నమిత న్నే హాము, దేవశెర్ష్శమున్నుందు వినయళీలుసి మందిరమున కే 

నతండును గాంచినంతనే లేచివచ్చి యోలింగన మొనరించుళొని లోసికిం 

గొంపోయి కూరుచుండం బెట్టుకొని మాదరణ పూర్వక ముగ శమన 

మాచారము లడగి తెలిసికొని కొంతతడవ్రనకు “దేవళి రా! నీవింత కా 

లమైననురాకుండుటవలన నా శేమేమోయాలో చనలు పోయినవి.నిన్ను 

సురశ్నీతేముగ మరల నాకి గపఆచినందుల కాదై వమున క్ నెక నందనములు, 

సీ వేయెస్థలములందింత కాలమువ అరకు. గు/మ్మరు చుంటి”వన “నావృత్తాం 

తమంతయుసివుడు చెప్పుటగాదు, సావకాశముగందెలిపెదను.నగరమం 

దలివిశేవ ము లేమిసంయు కబాగుగనున్న దాయని దెవశర యడిగెను, 

అంత వినయళశీలుండు “ రాజ్యమందలి వృత్రాంతములన్ని యు బెద్దభార 

తముగనున్న పిం నివ్రపోయిన తరువాతి నిశ్వం భ టనునతే, ,జొకండు 

డిల్రీనుండి వచ్చే మన జయచం(దుసిదయకు. బ్యాతుండై దుష్ట్రద్టయము 

త్రో గలిసి యనేక దుప్కా_ర్యములుం గాపింఛచుచున్నా(డు. వారు 

ము వ్వారుంగలసి చేయుచున్న కుతేంతెము లీట్రవని వచింపంజూలనుం 

నే నేమిచేయుదును. డయచందు(డును వారీస్లోత)పాఠముల రుబ్బి 
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పోయి వారియిప్తానుసార మే నడచుకొనునుగాని నామాటం౮బాటింపం 

డుం వమోపూర్వ కాలవువా-డను గావున నుంచినాండుగాని యనేకుల 

కిపివటు శే యుద్యాసన యెనది. ” అని యీశ్యరభట్టునుగుటించి వచించు 

టతోడనే దేవశర్శ యాళ్చర్యమగ్ను (డై “ ఆవో ! ఆదుష్టుంకు డిల్లీనం 

తయు నాశనముంజేసి యిక్కడంచేరినాండా * ఇంక జయచం దుండు 

చాగుపడుట దుర్రభ మే, ఈ [కూరుండిదివర శే _పాణహత్యంగావించు 

ఫొనె ననితలంచియుంటిని, ఇప్పు డీవా రవలన నా కరమితమణు చింత 

లుగుచున్ని ది. ఆమున్వురను శాజున కెజుక లేకుండ నెటు 'లెనం గడము 

ట్రింపవలయునుః ఇప్పుడు వారుచేయు చున్న పబయె” మన “ వమున్నది* 

ఆభట్టుగ రు చ్మకవరరి లిఖంచినదని యొక జూబునుందెచ్చి జయచం, దున 

కిచ్చినాయు, దానింజూ చుకొని నృవుంనా కో పోద్దివితులడె వెంటనే జక 

వ ర్రికొడలు మండునట్టులొక లేఖ _వాసిపంవినాండు,. అది చక్రవర్తికి 

జేరియెయుండును. రేపోమాపో మననగరము పె దండే త్తిరాగలండుం 

అందుకొఆేకే జయచరగదు( డిప్పూడు రణసునకు వలయు సన్నాహంబు 

ల జేయించుచున్నా (డు. ” అని వినయశీలుండు వక్కా_ణం చెను, ఇక్క 

డఏీరిరువు రిట్లు మాటలాడుకొనుచున్న సమయమున బయట ద్వారము 

కడ నెవరోవిలుచుచున్నట్లు శబ్రమురా విసయశిలుయ చనితలువుందీని 

చూడం గంచుకివచ్చి నిలచియు౦డెను, అంతే వారిద్రజు మరల దలువు 

పెట్టుకొని చేవశర దగ్గరకు వచ్చిరి. కంచుకి చేవశ రను గాంచుటతో 

డనే యానందమునుంబొంది యతసికి నమస్కరించి నిలువ నావిప్ర(శు 

ను నతనిశ్నేమసమాచారమడిగి కూరుచుండ నియోగించెను. అ త్రరి 
వినయశీలుండు దేవశర్శతో“* ఈకంచుకిమనకు బరమాపు (డు, ఇతండు 
సెకిదుప్లత యమునకు మిత్రుండుగనుండి వారిసమాచారములన్ని యు 

నాకుందెల్పు చుండును. ” అని కంచుకివంక (దిరిగి * 'నేండేమైన నూత్న 

వృతౌంతములున్నవనా? నివెప్పుడును రాని యకాలమునవచ్చితి ” వన 

13 



08 రాణీసంయు క్ష, 

“మహోపిభో ! వారు చివరకు జయచందునకే మోసముగావీంపః 

బూనుశొ న్నా (రు. ఇకేమున్న ది ¥ వారు సంయుకా డేవినిం 

జంవు ప్రయత్నములు చేయుచున్నారు. "అసి కంచుకీ 

పలుక ఎట్టు ! సంయు కనే { నాపాణములుండ నొ ము 

ద్దుబిడ్డ కట్టియపాయము :రాసిత్తునాః యని దేవశర్శ ధీరముగ వక్కా- 
ణించెను. అంత నాసంగతులేమోవివరముగ వచింనుమనం గంచుకి 
యిట్లుని యె; 

“కడచిన ర్మాతియం దాదుష్టులుమువ్వురు నొకరహాస్యంవుం జో 

టంజేరి మరా(డుగంటలనసేవు సంయుక్కను గడదేర్చుపన్ను గడలు పన్ను 

కొసి మెవరిండ్లకు వారు వెడలిపోయి.రి. ఈశ్వర భట్టు తెల్ల వారినతో 

డన నన్ను వెంట(గొని సంయుక యుండు నంతఃవురమండిర ములోనికి( 

జని ద్యారముకడ నన్నంచి తాను లోపలికరిగను. నేనును వానికిందెలి 

యకుండ వెంటనేపోయి తలుప్రుచాటున దాగుశెసియుంటిని, సంయు 

క్ష యొంటరిగ నొకసోఫాపైం గూరుచుండియుం డెను, భట్టుగారామెను 

గాంచినంత నే సాగిలబడి నమస్కారము చేసెను. అత రి సంయుక్త 

“భట్టుగారూ! స్ మిట్లుదయ చేసితిరి చకవర్షిగారివద్రనుండి మాతం 

(డిఠడకు మజేవైనజూబులు వచ్చినవా * యసి నిష్టు రముగంబల్క-_ సిత. 

డు ముసిమ'సినవ్వులునవ్వుచు “అమ్మా! మోనాయనగారికి నే నగుపజు 

చిన లేఖను నీవును నిజమని నమ్మితి వాళ నాపై నెటులన నమ్మకము 

కలుగుటకుగా నట్టి లేఖలంగల్పించి చూవించితిగాని వేరొండుకాదు. 
ఇప్పుడు నికడ (పమాణపూర్వక ముగ నిక్క_మగపుదానసి వచించెద విను 

ము, చకవరి కిని నాకును బరమమై తి, అత డెహాో రా తంబులు 

నిన్ను గూర్చితేల.చుకొనుచు( దుదకు నన్ను. బిలచి ““మితవూ! నాకె 

టులన సంయు కృను/భార్చి నావంత( దీర్చంజూలవా? నివంటి నెయ్యుందు 

నాకు మజియొకండు దొరకండుగాన నీతో వచించుచున్నా ను, అకిస్వ 
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పీఖ్రీంపకున్న నాయనువుల భరింపనోపీ నని దీనత్యము తోపంబలికిన 

నతనిమాటలకు నాహృదయను కజగి “ఛీ! మ్మితునభీష్టంబు దీర్సం 

జాలని నాజన్న మేల” నని కొంతతడవు విచారించి యతనిడోం గాసినమ 

నీకోరిక నెర వేర్చెదను, ఇటులే యింకను రము నలరు నోవీక 

బట్టియుండుము. నే గన్యాకుబ్బనగరమున శ్రీ సంయుక్త ౦ గొనితెచ్చె 

హ్; జయచందుని దగ్గరనుండి యొకవేళ నీ శీవిధమైన యుత రము 

లు వచ్చినను వాని లెక, గొనకుము.' అని యతని సమ్మతిపజటిచి యీ 

వురముం జేరితిని. మొదలే చకవరి పైవై రమూనియున్న సీతండడికి. ద 

గినబ్లు మాట్లాడనిచో నాకీరాజ్యమున నిలువ వీలుకలుగదనియు, నిలు 
వకున్న నీతో నామ్మితుసమాఛార ముంటెల్పుటకు వలనుకి లుగదనియు, 

నీతో మాటలాడి నిన్నుంగొనిపోవకున్న నామ్మి తునికోరిక నెర వేరద 

న్న భయమునను సీతం డికి? గల్పిత లేఖ నెక దాని(గ నుబటీచిమటీకొన్ని 

యిచ్చక ములు పలికి యితనిదయకు. బాతుండనై తిని.నీతండి వేయు 

చున్న సన్నావాముల జూచి చ కవ ర్రిదాడి వడలివచ్చుననితలం వెద వే 

మోోజయచందుండు (వాసిపంవీనయుత్తేర మప్పుడే యీ పెంటలోనోకలి 

సిపోయియుండును. చకవ_ర్షి మనయిద్దటిరాకళాఅ3. యెనురుచూచు 
చుండును, ఇప్పుడునీతో నున్న సంగతులన్ని యువచించితి.ఇశసి బిఫ్టాను 

సార మేమిచేయుమన్న నట్లుచేయుటకు సిద్దముగనున్నా” ననిశమ్ము 

కము కలుగునట్లు తియ్యనిమాటలళో జెప్పెను, “ఆకన్నియ తానది 

వణకు బూనియున్న కోపమును విడిచి మెల్లనినయ్యా! మోరిదివఆకుం 

గావించుచున్న కార్యములవలన నే నన్యముగ భావించితి కాని 

యిప్పుగు మోరుచెప్పినదంతయు నిక్కు_వ మేపి దాః యని యడిగెను 

భట్టుగా రామె దారిలోసికి వచ్చు చుండుట(గని పెట్ట మరల “ తల్లీ! 

చృకవరినివి కాంబోవ్రుచున్నాను కాన నీవ కేవలము ధీరమాతవగు 
దున్ర. నీయెడ దోవాము6 దలపెట్టినవాం డెట్టిఘోర నరక మైన 
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నొందు/7*, నామి తునివాంఛ దీర్చనెంచి నే నెన్ని యోటక్కుల. 

బన్ని తిని, అమ్మా! అట్టుచేయనియెడల నా కీచటరబ వేశము(గలుగ నే 

కలుగదు,” క నుడివి యొకకమ్ను నామెశొసంగి * అమ్మా! దీనిని 

టూరు నానెయ్యునకు (వాసిపంవితిరంట. దీని నానవాలుగ. pene 

మిమ్ము డొడో గానిరమ్మని పంపినారగడనెను, అలేఖనుజూచుకొని 

సంయుక్త సంతోప భరితమొ భట్టుగారితో “అయ్యా! మీాయిస్లాను 

సారము నడచుకొన సిద్దముగ నున్నాినని పలికెను. ' కాముకజనంబు 

లకు యుకాయు క్ల్షవివేచనజు శూన్యంబుగ దా! అంత మరలనతండు 

“అమ్మా! మనమిోర్మాతియే బయలుచేరిపోవలయును. సుమారు 

పం డెండుగంటలకు వెడలుదము. అప్పటికి సంసిద్ధురాల వై యుండు” మసి 

చెప్పి తాను వెన్కకు మర లెను. అతండు వచ్చువేళకు నేను ముందు. 
జని యత. గుంచిపోయిన ద్యారముకడనుండ నన్ను గలిసికొని 

రహస్యముగ రా తికొక బండిని గుదుర్చుకొని రమ్మని చెవ్పి తనదచారిం 

బోయెను. ఇందుకు మీ లేమి పతీకారము చెప్పెదరో యని వెంటనే 
యిక్క్- డీకీవచ్చితి,” నని యావద్భ్భ త్తాంత మెరుకబటజుప “*ళొరా! 

కు టనుండవాం జెంతపనింజేయంబూనినాం డని యాశ్చర్యపడుచు 

జీవక ర్భ బండిని గుదుర్చుకొనివచ్చితి నని భట్టుతో చెప్పుమని కంచు 

కింబంవీ “వినయళీలా! మననగరమం దెట్ట రాజ దోహులున్నా రో 

మూచితివా? కానిమ్ము. ఆదుష్టులు మువ్వురువచ్చుట తటస్థించిన-వో 

నే కడముట్టిం చెద”నని మజికొన్ని రబాస్యము లతని చెవిలోం జెవ్పీ 

తాను వెడలిపోయెను. 



సందు” మిద ప్ ప్రకర ణము + 

eo అలాల 

దేవశర్శ నచించినప)కారము కంచుకేపోయి భట్టుగారిశో(బం 

డిని గుదుర్చుకొని రాతిపదిగంట లై నకిదప నునమందిరము వద్దకు“ 

గొనిరమ్మనివచ్చితి నన నతనిబంవి దనకు జేదోడుగనున్న మితుులనిరు 

వురను బిలిపించి జరీగినసంగతులన్ని యు వారితోంజెవ్పీ చేయవలసిన 

కాగ్యమున కై వారిద్దటికీ మాజువేపముల వేయించి పొఫద్దుగ్రూంకిన 

వీదప బదిగంట లైన దాది బండీకొఆ కె కను పెట్టుకొనియుం డెను. 

అ త్తరి సూతు(డొక(డు బండిందోలుకొనివచ్చి బయటనున్నాండని సేవ 

కు'లెతింగింప నాయిద్దజు మితులతోవచ్చియెక్కి బండి సంయుక్త 

యుండు పోసాదమువై ఫునకు నడిపించి యక్క_డ నావీ నూతునియొద్ద 

శ్రీ నానిచేత కొంతధనమిచ్చి “ఓరీ! నీ కింకను గావలసినంత ధన 

మిచ్చెదను. నేడు నీబండియందు జరుగు సమాచారము లెక్కడను 

డెలియనీయవలదు. అటు లొనర్చితివా సీపాణములు సీవికాివన “మ 

హాపిభో |! వలినవారియ-జ్ఞకు భిన్న ముగ నకుచుళొందునా? ” యని 

సవ తిం చెను.పం దెండుగంటలగుండు సంయు క్ర మేడమా(దనుండి బండి 

వచ్చి సిద్ధముగనుండుటం దెలిసికొని తానదివజ శేర్చజుచుకొని యుం 

చుకొన్న రహస్యమార్షమునం జనుదెంచి బండికడ నిలచెను.నిలచిన జెం 

టనే భట్టుగారుచూచి నమస్కరించి లోపల నొకపిక్క. నాసీనం జేసి 

మ్మితులనుసూతునిస్థలమునగూరు చుండం జేసి దీపములదీయించితానును 

లోపలనొక వై వునం గూరుచుండి బండిని మధు రాఫ్రరముదారి బోసియ్య 

నాజ్ఞావిం చెను. మైలుదూర మరింగినవీదప దానొక వన్తువు నింటికడ 

మజచి వచ్చితి ననియు నొకనిమిపములో దాని జేళొనివ చ్చెద ననియు 

సంయు క్షకుంజెవ్చీ బండినిముల్లగ బోనిచ్చుచుండుమని సూతున కాజ్ఞా 
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నించి తాను వెనుకకుమురలిపోయెను. భట్టుగారుచనినవిమ్మాట మటియొ 

క మెలువఆరు. బండినిబోనిచ్చి యప్పటికి నతడు తిరిగి రానందున. దన 

(పక్కనున్న వారి * వమి! మోయజమాను(డుగా రింకనురాలే ” దని 

నసూతుండడుగ నాయిద్దణు రహస్యముగ “భట్టుగారింక రారు.సీవు త్వరిత 

ముగ బండినింళొక మైలు దూరము వోనిమ్ము, మన మో బండియందలి 

కన్నియను జంపవలయు”నన సూతుండు తనలో"బెరా! దు ర్మాన్షు 

లారా! మోయూవహా” యని భట్టుగారు తప్పించుకొని పోయినందులకు 

లోలోపల నొచ్చుకొనుచు ముందేగిన నేమగునో యనుతలంవున దాన 

క్కడ దిగవలయునని వారివోంజెవ్పి దిగి యించుక వెనుక శేగి 

బట్ట మొదలగునవి బాగుగ సవరించుకొని బుడి వెనుకనుండి వచ్చియొక 

(పక్కనున్న వాని తల నెగరగొక్టును. రెండనవాండు కిందికి దుమికి 

యెదురింప నచ్చుచుండ వానిని బక్టుకొస నేలంబడదన్ని గొంతుక మె 

గాలువైచి * దుష్టాత్సులారా ! ! re న న్యాయముగ, జంప 

నెంచితిరా ! పరుల కెగ్గుసెయం ద దల పెట్టితిరి గాన్రున న్మాపా్స్ వీమీా శే 

చేకూరినడి ఇావులి డని వానినిగూడం గడదేర్చిను ఇంతలో 

నీకల్లోలమంతయుం గాంచి బండిదిగివచ్చి సంయు దక విస సృయా (కాంత యై 

నిలచియుండెను. సూతుం డామె సమిీావీంపంబోవం గోపమూాని 

“దురాత్మా! ఇజ్రీల(జేసితివిరా” యని తనదగ్గఆనున్న యొకచిన్న 

కత్తితో నతని పొడువం బోవగా “ఆ! ఆగుము, నే దేవశర్శ” నని నిజ 

కంఠ స్వరమున౦ బలికెను, చేవశర్శ యనుట ళోడనే క_లినావీ “యో 

చీకటిలో నేనెట్లు గు ర్తిడగలను,. దేవశర్శమయైన నాకింత దోవాము( 

గలుగంజేయలోడని యాకన్ని యపలుక బండిముందరిదీపమును వెలింగించఛి 

చూడమని సూతుండు వక్కా_ణేంచెను. సంయు క దీపమువెలుంగున 

సూత వేపముతోనున్న తనగురువును బేవళర్శం గుర్తించి తనచేత 
నున్న ఖడ్డము నవతలంభారవై చి యతేనిపాదముల పె(బడి “మహోత్నా! 
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ఎన్ని దినంబులకు భనదీయదర్శన మళ్బెను! మాచరితముంజూడ నా 

కాక్చర్యము గలుగు చున్న ది. మీాకీబండివాని వేప మేల చేకూక? 

ఏరల వేటికిట్టునధించితి” రన “బిడ్డా! కేనీదినమున నే యా గామమున 

శీతెంచితిని. వచ్చిన వెంట నే యీశ్వర భట్టు మొదలగువారు చేయు 

చున్న క్నుటలు తెలిసినవి, వరలు నిన్ను వధింపం గొంపోవుచున్నా 

రనువా ర్లవిని సూతుని వేపమూని వచ్చితిని, అమా శ! దుర్మార్డులు 

వచించు కలమాటలకులో నై యంతఃప్రురమువిడిచి యొంటరిగ నిట్లు 

రానగునా? నేను సమయమునకు వచ్చియుండ నిన్ను రథ్నీంపంగలిగితి, 

లేకున్న నీవేమగుదూవన _నాక్చర్యక లితయె యాదుష్టుండగు భట్టు 

పన్ని నపన్ను గడకు ఏన్మయనుందు:ను “మహాత్నా! చ్మకవ రిల 

మోానవామున నిట్టియ కార్యము: చేయ. బాల్ఫ్సడికిని, అనియుంగాక 

చక్రవర్తికడకు మోరు కొసిపోయిన లేఖను దెచ్చి యీాశ్యర భట్టు 

నాకు(గనుబజచుటవలన రూఢీయసనినమ్మి మోసపోయితిని మీరు 

కె కొనిపోయిన లేఖ యూదు రాత్ఫుసికడ శెట్రువచ్చినదిఅని సంయు క 

యడుగ చానిసమాచారము సావకిెశముగ దెలిపెదగాని నీ విశ 

ముందెన్నటికి నిట్లు రాకుము. ఈశ్వర భట్టు నీతో మాటలాడిన సం 

గతులన్చియు వాసికడనుంశు కంచుకివలన వినియున్నాను. వాడు 

చెప్పినదంతయు వట్టి య బద్దము. చక్రవర్రి రేపోమాపో యుద్ధ 

మునకు రానున్నాండట. ఘోరసంగామంబు జరుగనున్నది. వఫురువ 

వేపమూని నీవాచకవర్తిసేనకు దోడ్పడుచు సంగరమున నీమనో 

కాంతుంకు మెచ్చుకొనుకార్య మేరైన సలివితవా య(త నునిన్ను డిల్లీకి 

గొనిపోవ్రను. నేను మరల డిల్లి కేతెంచి నీ మనోవాంభితంబు నెర 

వేర్చెదను. నేనువచ్చువటకు సీవృ తాంత మెవరికి. చెలియపటుపవలదు” 

అని బోధించి మరల నాబండియం దే కూరుచుండం బెట్టుకొని యామి. 

నంతఃవ్రురముం జేర్చి తాను వెడలిపోయెను, 

సప మన 



ఇరువదియవ ప్ర, కరణము, 

-ళాతఈలపయారూాణ-- 

చక్రవర్తికి లేఖనంకీనడినము మొదలు కనూజియందు జయ చం 

(దుండు దుర్గము చాగు చేయించుట మొదలయిన రణసన్నాహములగు 

కార్యములలో మగ్ను(డైయుం డెను, ఈనగరమందలి కోట చదగ మై 

పండెండు మైళ్ళచుట్టుళొాలతం గలిగియున్న ది, ఇది పెద్దపెద్ద నల్లరాళ్ల చే 

సిర్టింపంబడి నేలమట్టమున నాలుగుగజముల వెడల్పును న్య్గమున గజ 

మున్న ర వెడల్పును గలిగి పరిఘాసమావృతేంబగు పదునొకండు గజ 

ముల యెత్తుగల (పాకారప్రుగోడచేగహాడుకొనియుం డెను. గోడల చుట్లు 

పదిగజములయెతున తుపాకులు ఫిరంగీలు మొదలగునవి [పయోగిం 

చుట కనువగు గవాతుము లడుగ డుగునకు. బెట్టంబడియుం డెను, ఈగో 

డలతోం గలిసియే లోపలిభాగమున మూంజుగజముల మందమును 

తొమ్మిదిగజముల యెత్తునుగల మటియొక రాతిగోడ కలదు. యుద్దసమ 

యమందు భటులీచిన్న గోడ సెభాగమున బారులుదీరి నిలచి పెద్దనోడ 

గవాతుములగుండ శు సే సేనల మై నగ్నివర్ష ము wee 

మజియు నఆపర్హాంగున కాకా పెద్దబురుజు(( లదు, బుగుజులస్ని యు బలి 

స్పము లై యెల్ల 'వెళల పళ ముంతలు ఈళోటలోపల 

నుచితస్థలంబుల నెనిమిది చిన్న కోటలుగలవ్రు. జయచందుని సె న్యమం 

తయు చిన్న కోటలందనారతేము నివసించుచుండును. కోటయొక్కబహీ 

శ్ర్వారము బలవ తరమై నాల్లుబురుజుల మధ్య నుండెను. ఈ ద్వార మారు 

గజముల వెడల్పును పం డెండుగజముల యెతును(గలిగియుండేను, దీని 

తలువులు స్వచ్చమగు నినుముతొ" సిర్మింపంబడి మూరెమున్నర మంద 

ముగలిగి ముందజీభాగి మున దిక్షములగు గుబ్బలచే దాపటములైయుం 

ణెను, ఈద్వ్యారిముపివిళలమగు సెక్ రాతిక ట్టడముంగ లదు. అందు. 
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(బవీణులగు ఫిరంగులగాల్పువారు జాగరూకు లై యెల్లవుడుం గాచుకొని 

యుందురు. దీసితరువాత నిట్టివే మజిరెండు ద్యారములుకి లవు.ఇట్టి శా త్ర 

వుల క భేద్యమగు నాదుర్లమునందంతట సైన్యముల సిలివి కోటగోడల 

య్మగములందు(గూడ నక్క_డక్క_డ ఫిరంగుల బెట్టించి జయచం దుండు 

జాగ త్తమైయుం డెను. ఇతేనివద్ద నెల్ల వెళలందు నొకలక్షయిరువది వేల 

కుంజరములును, నూటయిబది వేల తురంగములును, రెండులతుల భటు 

లును గలిగిన సేన సిద్ధయుగనుం మును, -ఈమూ-డువిధముల సేన నుగ 

వరు యనువా(డు సకలామోహిణీపతి యను పేరం. బాలించుచుండునుం 
ఏసికిందోడుగ గహరకంగీరవ పచండు లనువారు పనిసేయు చుందురు. వీరి 

డ్రిందనొక్కొ-క్క-విధమగు సైన్యమునకు నాధిపత్యిము వహాంచిన పారు 
మువ్వురుంగలరు, అందు నుబాహునవ్రం డనువాండు కుంజరయూధ మున 

కును, (పమాథుండను వా. డళ్వ _సెన్యమునకును, సిరాతుం డనువా(ను 

పదాతి సేనకు నధిపతులె యుండరి, ఏర్మికిందను నిమై యధికార క మమున 

నచేకనాయకులుకలరు. .కడనొట్టువానియధి కారమున నూర్లురుభటు లుం 

దురుజయచం[ దుండింత సేనతో దుర్గమును రిశీంచుకొనుచు నెక వేళ 

జకవ ర్రిసై సైన్య మే తెంచుచున్న యెడల దారిలోనే యడ్డగించుటకుంగాను 

(బచండునియాధినమున నాటు వేలకుంజరములు, పది వేలతురంగములు, 

నిరువది వేలభటులగల వాహినిం బం పెను, సేనంతయునగరమువదలి మిరు 

స కృపం రిరవ దమ శెదురుగ( దూర్చుదిక్కు న మన్నుమిన్నేగమ 

గునట్లు లెచి వనుక నేమియు గాన రాకుండ. జేయుచు ఆహాూరుమను 

షన పష, (బచండతర ముగ. దమ వై వున కతెంచుచున్న గాలిదు 

మారమును (టబచండుం డవలోకించి గొప్పగాలి వాన నచ్చుచున్న దను 

(భ్రమను సేన నక్కడగచేయా పెను. .అ_తరి ముందుబోయియున్న వేగు 

లనా రరుదెంచి యావచ్చునది చృకవర్తి సెన్యమని (పచండున కటుక 

పటిచిరి, తత ణ మతండాస్థలము విశాలమగు బహిరంగ పదేశ మగుట 

వలన శా తివ్రలు చుట్టుముట్టిన నపాయకరమగునని తలపోసి సేనను 

వలయా కారముగ దీర్చి పద్దువ్యూవాముం బన్ని జాగ రూకుం డై తాను 

నడిమిభాగమున నుండెను, ఇక్కడివా ర్తనంతయు నిగూఢముగ కొం 

14 



శే రాణీసంయు క్త 

డబు చకన ర్తి "వేగులవారు వచ్చి తెలిసికొనిపోయి తమవారల కేటు 

కపజిచిరి చకవ ర్రీిసెన్యము నూరు వేల గజములను, నూటయిరు 

వద్ వేల గుజ్రములన్సు నూట డెబ్బది వేల భటులను. గూడియుండెను. 

యము నొద్వీషకల్పర ణమ: న గుతుబుద్దిను నోడించి డి ల్రీయంద నేక బిఠు 

దలగాంచి (పఖ్యాతివహించిన యాత తౌయియను యుప సకలానిపి 

ణీనాయకు. ఉసార్యభౌమ సేననంతయు నతి పాపిణ్య మొప్ప నడిపిం 

చుశొని వచ్చుచుండెను, జయచందు సేనయందువలెనే చకవ ర 
ఎసెన్యమున ందును నూరురుభటుల కధికారులగు నాయకులుంగలరు, 

వీరీయనంతర మును నుద్యోగులు గలరు. అందు గడపటియుద్యోగివశ 

చున నిరువదిమంది భబులుమ్మాతమే యుందురు. సీరందటు (గమ 

మగు రణశిథు నలవర్చుకొనియుండిరి. ఆతతాయి (పచండునివా ర్త 

విన్న వెంటనే తనసెన్యమునం గొంత భాగ ము (పకంపనుండను సేనానికిచ్చి 
శ తునుల కెలుక రాకుండ దూరమునుండి చని వరాహవ్యూహమున 
ఒడమటిదిశను దాశంబం పెను. సూకరములవ లె. జిందరవందరగ౫ 6 బరు 

వెత్తుచు: శతువుల సమిోవించిన వెంటనే యొక్క_పర్యాయ ముగ 
నందబు గుమిగూ కుకు వరాహన్ర్యూహము. తరువాత గంకటుం డను 

వానివశ మున మజికొంత సేనను సాచీవ్యూవామున ను త్రరము ముట్ట 
డీంప నంపేను, ఆదియందు సన్నముగనుండి వెనుకకుంబోనుపోను 

వీశాలమగుననయు నూచీవ్యూవాము. తాము చనుచున్న మార్గమున 
"శెదురుగ ఫీరంగులు మొదలగునవి పెట్టించియుండుట తెలిసికొసి మహ 

మాయం డనువానికిం గొంత సేననిచ్చి సర్బవూ వామున వాని 

శాసననను. గావింప బం పెను, వెరుల కేజుక లేకుండ నేల మై 

బక్తుండి (పాకిపోయి పట్టుకొనుకే సర్పవ్యూహమున ముట్టడించు 
టందురు. ఇట్లు మూండు (పక్కలకు మువ్వుర నంగి మిగిలిన 

చీనను నజ వ్యూహముకిింద మాచి౯ా నడిపించుకొనుచు నాత 
తాయి దత్నీణముదాక( జనుచుండెను, వీరందటికు వెనుక నిఫ్రణులగు 
శేనానులు కొందటు సేనతో, జుట్టుగొలువ జక్రవ రి పోవుచుండెను, 

అ_త్తరి. (బభాతకాలమున నాజుగంటలైనను సేనల పాదభుట్టనముల 



ఇరువదవవశరణకు, toh 

వలన లేచిన భూళియంతయు నుడయింవం బోను నూళ్యునిగవ్చీ 

(పొద్దుదెలియకుండం చేయుచుండెను ఆ([ికసణమున నాత కాయి 

నలన నేర్పజణుపంబడిన నాలుగు సేనలు నెక్కపర్యాయముగ 6 (బచండు 

నిందా(కి బంధూకుల (మోయించిరి, శ తువులు క ంటయుడిన వెంటే 

(పచండుని జీనాభటులును సాహసధై ర్యములనో బోరాడ(దొడ(గిరి* 

ఒండొరుల బందూకు (పయోగములనలన నచేకులు భటులు గూళలు 

చుండిరి. (ప్రచండునిసేన సార్భభౌమవాహినికంబ నెన్ని యోరెట్లు 

చిన్న దయ్యు. జకవ రి మొదలగువారు సహితము మెచ్చుకొశునట్లు 

రణముచేయుచుండెను. ఈగతి పగలు పదిగంటల పరస్ధంత్ము సందీక 

సపెనగుచుండెయగాని యెంతటికి. దటుగక తండతండములుగ నున్న వెరి 

సేనలంగాంచి డిగులుపడ నారంభించెను. ఎంతెనను [పచంకుండు 

థైర్భమువదలక [పోత్సాహంప్రు వచనముల దన వారి. బురిళొల్పుచు నే 

యుండెను. పదునొకండు గంటలగునప్పటికి యుద్ధము మణింత ఘోర 

మయ్యెను. తుపాకులు ఫిరంగులు మొదలగువానివల్ల లేచు పొగ 

యును నేలయందలి నూళియునులేచి యేకమై గగనతలములగవ్నీ 

చీకట్లు (గ్రమ్మంజేయుచుం డెను, అట్టియల్లకల్లోలమగు సమయమున 

మహామాయుం డళి చాతుర్యముతో. దన సేనను దూర్చు పక్క నున్న 

ఫీరంగులనద్దకు (జేర్చి వానినస్ని టిం (బచంకుని సేనవె వె వునశే (దివ్పీంచి 

కాల్సింప నారంభించెను. ఇటు లీపక్కన వై వె రులకు . సందుదొరకుటతేం 

(బచండుం డించుకవిచార మందసాగెను, అయినను జూవ్రనకు నెజనక్ష 

తనవారి. బురికొల్పుచునే యుండెను. అ _త్తరి బడమటిదిశ నున్న సేనను 

నాశము. జేసీ (పకంపనుండు వ్యూసాములోపల( (బ వేశించి (పచండుని 

మార్క. సను. వారిరునురు బందూకులమాని ఖన్హములంజూని దం 

ద్వయుద్ధమున బో రాడంగడ౦గిరిం అట్టిస్థితలొ* 'నెడ్క..డనుండి యా 

తుపాకీ గుండొశటివచ్చి |పకంపను నెడనభుజమునకు దగిలను, ఈ 
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వార్త నాత తాయి విన్న వెంటనే యతని రణమునుండి తొలగింప 

నాజ్ఞావీం చెగాని యతంజెవ్యరి మాటలను బాటింపక నా పాణమున్నంత 

వఆకు నే రణమొనర్చుట మాననని ెచ్చుపెరిగినరోపమున మతి 
యొక దీర మగు ఖడ్లముణబూని |పచండుని శిరో వేసనము 'జీలంబడం 

గొక్లను. వేష్తనహీనుల్లై నను (బాణముల కాశింపక తెగించి (పచం 

డుండు వెన్నీక నిలచి రణమొనరించుచు వేజొక బారుక' త్రింగాని 

(పకంపను బొడువంబో దాని దవ్చించుళొని యతని నొక్క_పోటు 

బొడిచి (పకంపను(డు విజృంభీంచెకు. ఆదెబ్బతో జయచందుని సేనా 

పతి నేలకొరిగి పడిపోన నదివఅ కే నాశనమైయున్న తక్కినసె నికు 

లును బలాయితులు కాసాగిరి మటికొంద అంత్య సాహస ముంజూవి 

మడియు చుండిరి,  రణరంగమంతయు బీనుంగుపెంటలతో నిండు 
కొనిపోయి భీభత్సము గొల్పుచుండెను, రక్తము కాలువలు 

గట్టి పాబు చుండెను. అంత రణరంగమంతయుం జరమా శాసలకంబునం 

(బతిఫలించు చున్న దో యన శోణమరీచులు రాజిల్లునూర్యు. డ్ స్తమిం 

పణబోవుచుం డెను. (పచండుని సేనయందలి తుపాకులు ఫిరంగు లాది 

గాల యుద్ద సామ గు లన్ని యు జ కవర్తిపాలంబడెను. సంగరము 

పూ ర్తియైనవీదపం జకవ_ర్గియానతి నాతతాయి గాఢమగుగాయముచే 

వేదనపడుచున్న (పకంపను దగువారలవీ నచటికి. గొంతదూరమున 
నున్న రాజవైద్యళశాల కనిచి తక్కుంగలభటుల నెల్లర మజియొగ 

వెైద్యశాలకుంజేర్చం బరిచారకుల కాజ్ఞావీంచెను. వారునుజావక బది 
కియున్న పూతిత్షుత దేహుని వై ద్య శాలకుం జేరు చుండిరి. అవత దేహు 

లగు తక్కీనాు సకులెలరు రణరంగమునకు దూరముగ(బోయి 

యటనున్న నెక చిన్న పిజావామునందు దేవాముల ళు భపణుచు 
కొని యుచితాహారంబుల భుజించి క న్యాకుబ్బ నగర వుముట్టడినిగూర్చి 

'మూటలాకుకొనుచు. (బొద్దుగడవు చుండిరి, 

న అమలు 
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= భా వ 

అటు లార్యావ_ర్గమునకంతయు నాధార భూతము లెన డిల్లీ 

క న్యాకుబ్బరాజ్యములు శెండును బరస్పర వై రంబులు మెచ్చుపెరుగం 

బోరాడుకొనుచున్న తరుణమందే కుతుబుద్దనుచేం _బేరితులగు మేచ్చు 

లు దేశమందు చేయంగడగిన (౯ ర్యములుం్ ణింప నలవికాకుం డెను, 

అఆనాండట్లు చకవ ర్హిచే నోటువడి కుతుబుద్ది౯ పరు నె త్తిపోయి యను 

నాతీరమున నొక దట్టమగు పొదరింటిలోపల బగలంతయు6 బరులకంట 

బడకుండ దాగుకొని చీశటిపడినకిదప బయటే తెంచి నది నీది యావలి 

గట్టుం చేరి తనకు సంభవించిన దురవస్థంగూర్చి తలంచుకొనుచు రోషా 

వేళుండై యార్యాన్నర్తము ధ్వంస ము: జేయం బట్టుపట్టి మణీ యొక (పదే 

శమం దిటు లేని గూఢముగనున్న మహమ్మదీయుల దండును జేరెను. 

అచటనున్న వారంద టీత( డిట్లొంటరిగం జనుదెంచుట శేమి హేతువూ 

యని సంభమ మందసాగిరి. కొందజు మనము జాగరూకతతో. 

బవ ర్టించుచున్నా మో లేదో యని పరీశ్నీంప నిట్లాక సిక ముగ వచ్చి 

యుండునని యూహించిరి. అనంతరము శొన్నిదినంబు లేగినవీదప 

యమునాతీరమున జరిగిన సంగతులన్నియు గుతుబుద్దీ౯ వారికెజింగిం 

చెను. తోడనే వార లందటు న్నుగులె హుం'కారములో 

నర్చుచు లేచి యిప్పుడే డిల్లీమైం దంజెత్తుదమని వక్కాణించిరి, 

అయిన వారిని శాంతపటీచి కుతుబుద్దీను మెల్లన ఇట్లనియె. 

“సోదరులారా! అర్యావ_ర్త రాజుల పై నొంటిగ దం డెత్తందగు 

తరుణ మింకనురాలేదు.మో శేకాదు, మన సేననోడించిన వాండు చకవరి 

యని తెలిసిననాంటినుండి డిల్లీ చెప్పుడు (మింగుదునా యను నభిలావు 

నాకును మిక్కుటమై యున్నది, వీరింకను వారిలో వారు పో రాడుకొని 
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నాశనము కావలయును. పదునొశండవ శతా హ్రారంభమున వముననుతా౯ 

నుహమ్మద్ గజినీ యిీాదేశముపె దండె త్రివచ్చి జయించి లెక్కలేని 

థనమును నొంపోయి లాహూోరున స్యతం త రాజ్య మేర్చతి చిన నాటి 

నుండియు నీరాజులెల్ల రదివజు కున్నటులే యుండక శాస్తా 

నుకూలమగు రణశికు సెసికులకు నేర్పించి సైన్యముల చాగుపటుచు 

కొనియున్నారు. ఇప్పు డీ రాజుల సేనలకు రెండింతలు చునపక్షుముసన 

నున్నను మనము వారి జయింపంజూలము. వడెనిమిదేండ్ర కిందట జయ 

చంద జీవనసింపులు లావోోరునుండి మననులా౯ గారిని వెడలంగొ 

ట్టుటకుం (బయత్నముసేసి మరల నీకారణముననో మానివేసిరి. ఇప్పు 

డా రెండు రాజ్యములు పరస్పర వైరము గలిగియున్నవీ, మణీయు మన 

కరీమునకు బదులుగ భట్టుగా శేమనళొఆక నేక పయత్న ములు జేయుచు 

నాకు వార్త లంవుచున్నారు. అందువలన నే మనకిక్క_డ నంత మా తము 

నిలుచుట కవకాగముదోరకీనది, మొన్న 'చారులు కొంద ఆరుదెంచి క 

నూజియందు జయచం|దుని వ్యుతికకు వివావాము జరుగుచున్న దనియు 
జ[కవంర్తి కవమానముగలుగం జేసినందున నత డావురముమైనెల్తిరా 

నున్నాండనియు వచించిపోయిరి. మరల నేసమాభారముం దెలియ లేదు, 

ఇ_త్తరి మోర లిదివఆకువ లెగాక పెద్ద పెద్దగుంవులుగంగూడి బయలు 

దేరిపోయి (గామముల ధ్యంసముగావింపవలయు ను, మటీయు నీయా 

ర్యావర్హము సమస్త శాస్ర్రైములకు. (బసిద్ధి కెక్కినదనివిందుము, పూ 

ర్వ కాలమున నన్య ఖండములవారు సహితమిచ్చటి శే తెంచి విద్యల నేర్చు 

కొని పోవుచుండు వారట. ఈకాలమున నిబేశ వుజనులు వానివిలువను 

'ెలినికొన చేరక రెండువందల సంవత్సరము లాదిగం జదువుట మౌని వే 

సిరి. [గంధములుమా[ తము మిగిలియున్న వి, ఒక వేళముందు వానినెవ 
5న జదివినచో మరల మన నె త్తికెక్కుదురు, కావున మీోాకంట(బడిన 

(పతి వున్తుక భాండాగారమును దగులం బెట్టి యా ర్యావ ర్తమును ఛాస్త్ర 
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విహీనముగం గావింన్చండు. రెండు శ తాబ్బములనుండీ వాసి మొగము 

జూడకుండ నున్నారుగాన నీతరుణమున నే ధ్యంసము: జేయుటమంచిది. 

ఇక మికుంజెప్పవలసిన దేమున్నది? మియిసష్టమువచ్చినట్లు ర్మాతియ 

నక పగలనక కృషి చేసి జనుల నందజ జ్నితహింసం బెట్టుండు ముఖ్య 
లు 

ముగ శాస్త్రములను వాసి భాండా గార ములను జేరు లేకుండ చేయుడు, 

అప్పుడుమన శాస్ర్రములే వన్నె కెక్కు_ను. వీరందజు మనకే దానులై 

వరి ం౦తురు” 

ఆమాటలువీని యెల్ల రు పర మానంద భరితులె ' చప్పటులుటిర 

చు చులేచిరి, తమయేలిక యొక్క యాజ్ఞాను సారముగ గుంపులు 

గయాడి (గామముల పెండి నాశనముగావింబ బొచ్చిరి. కొందజు 

వ్లుచ్చులు వృద్ధులనక 6 శాలుర నక, స్రైలనక, వురుఘలనక కంట 

బడిన (పలి పాణిని గ త్తి కెరంజేయుచుండిరి. కొందజు యావనవతులగు 

కాంతల; నొంపోయి తమయిస్రానుసారము బాధింపగాడంగిరి. కొం 

దజు వుుుషుల నందజం బెడరెక్క-లు విటిచికట్టి యొక చోట నిలువ 

బెట్టి వారి కనులయెదుర వారివారితల్లుల నక్క సెల్లెండ భార్యల 

జీరలవిడిపించి భీభత్సము సేయుచుండ నాఘోరములం జూడనోడి 

కన్నులుమూసికొనునారి (గుడ్లను నారసములతోం బెరికి పారవై చుచు 

దలలువంచుకొనువారి ఖడ్మపవారముల( గడ దేర్గు చుండిరి, మటిశొం 

దణు వృద్ధులు పడుచువారలు నగు సర ముల దిగంబరులగావించి 

దండతాడనంబులశ' బరుగ_త్రించుచిండిరి, శొందటు పెండ్లకాని 

పడుచుల దమచి త్ర మువచ్చిన చోట శెక్కడికో కొనిపోవసాగిరి, 

మటికిిందటు మాంసఖాదనులు సృష్ట్యాదిగ వచ్చుచున్న సత్యగంథ 

ముల ధ్వంసము కావింపసాగిరి. (పఖ్యాతి కెక్కిన భాండాగారములందలి 

(గ్రంథ సంచయంబుల _విశాలములగు నగ్నిగుండముల దిసి వాన 



యందువైచి తగులంబెట్టుచుండిరి ఒక్కొాక్క-వు_స్తకాగారము దినముల 

కొలంది దగులంబడుచుం డెను, సత్యములగు నార్యుల శ్యాస్త్రసమూ 

వాంబులన్నియు నాశనమైపోయెను. శిల్బశాన్ర్రములన్ని యు నడవిపా 

లయ్యెను, [పకృతి శాస్ర్రంబులు మన్ను (లె వైద్య ళాస్ర్రంబులు 

రూపుమాసె. భూగోళ ఖగోళశ్యాస్ర్రంబు లేటగలసిపోయెను, సత్య 

శా న్ర్రములస్ని యు నట్లువినాశములై పోవుటవలన నే యిప్పుడు (ప్రబలి 

యున్న యసత్య శా(స్ర్రైములు మనకు గతియైనవి, ముటికొందరు కఠి 

న్నాళ్టులు పసిబిడ్లలగొంతులం బిసికి చంపయగడ(గిరి, తలులవహా స్తతలం 

బులం బరుండి పాలు చావు పసికూనల బలవంతేముగలాగుకొనిోతండు 

లారా! మాకన్న బిడ్డల రవ్మీంచి మమ్ముజ౦వు డని శిరంబులందించుచు 

న్నను వినక మాతలంబడదన్ని వారికన్ను లముందునాశిశువుల లేతెేకంఠ 

ముల నరటితూండ్రవ ల (ద్రుంచి మొగ మునవిసరిపార వై చిపోవ దల్లులు 

“వళి యని గుం డెలుపగిలి చచ్చుచుండిరి, మటిశొందజు (కూరులు 

కొంచెము మాటలాడ సేర్చినబీడ్డ లమ్మాయని వెనుదగిలి వచ్చుచుండ 

వారితల్లుల నబకి పారవై చుచుండిరి, కొ”ందజు రాశ్షునులు చక్కగ 

టి 
సేయంజొచ్చిరిం (గామములందలీ థాన్య పుకొట్లకు నాముదమువోసి 

బండిళోతకు సిద్ధముగనున నిండుసెరుల నెక్క-డివక్కడ నాశనము 

నిప్పంటింపగ డ(గిరి, మజకొందణు దయాళూన్యులు గృహాపయోా 

గములగుం బశున్రులఖండించి వానిమాంసము యజమానుల యెదుటనే 

పక్వము వేసుకొని భుజింపసాగిరి. అకృత్యములకు రోతపడువారి గిందం 

బడదన్ని వారినోళ్ళయందు బచ్చిమూంసవ్రముద్రల దెచ్చి కుక్కుం౦చుడిరి, 

ఫేడ్డలంజంప 'నేడ్చువీతి రులయొక్క యుబితరులంజంప నేడ్చుబిడ్డల యొక్క. 

యుుమగలయబరాభ వింప మూార్శ్భిల్లుకులాంగనలయొక్క-యుు,హాహా కారం 

బులును,రోదనంబులునుగలసి భూనభోంతరములుసిండ బేశ మంతయు నల 
కల్లోలనుగ గావింపంజొచ్చిరి, ఈదుప్రాతు ల ధాటికి నెఆచి ఫాంపలవిడ 
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నాడీ యడవులకుంురు వెత్తు వారును, మాన ముగా పాడుకొనయబా)ఇవాత్య 

గావించుకొనువారును, తమ భార్యల 'బెట్టుగాముల దిలకింపనోడిముందు 

వారింజంవీ వీదప దమజీవంబుల6ంగోల్పోవు మానధ నులునునై మనుష్యులు 

భీభత్సమగుచుండిరి, చదువరులారా ! మనబేశంబున శిశుహత్యలు, 

బాల్యవి వాహాములు, సహాగమనములు మొదలగు దురాభారములు 

(పబలుట కివియే కారణములు. కట్టా! ఇన్నియా కందనములలోం 

గూడిన యార్యావర్రవు నప్పటియ వ స్థం జా దినన్కు విన్నను, నెట్టెవారి 

3న మనన్సు కలుక్కు_మనక మానదుక దా"! తలీట్టు మైచ్భులు వినుగు 

జనించు నంతదాక చశమునంతేయు ధ్వంసము చేసిపోయి తమ జయ 

మును కుతుబుద్దీను కెటుక పటుప సంతొప.భరితుం.డై యతేండు వారల 

క నేక బహువుతులొసంగి మస్ని౨చను. ఆసమయమున మజటిశళొందటజు 

బారు లరుదెంచి (పచండునకు6 జకవరర్చికి జరిగినసంగరమును గూర్చి 

యుంగొన్ని నూత్న విషయ ముల గూర్చియు. 'చెలివీఏిం అందు పె 

గొంత సేన నంపవలసినదిగ నులానుగారికిం డెలిపి దాసికొఅకుం గుతు 

బుద్దీ౯ నిరీవీంచుచుం డెను, 

లాన్వుచ్రీ క్షత్రం 

15 
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(పచండుని నోడించిన మజుసటి దినమున చెల్ల వారినతోడనే 

చకవి నానతి నాతతాయి తవమ్నసైన్యమును గ న్యాకుబ్బముముట్టడింప 

నడిపించెను. (పచండుని పరాజయంబు విని జయచం దం డత్యంతకోప. 

మూని చక్రవర్తి రిం జంవిగాసి రణముమానయహాడదని తనవేనాపతులం. 

బురికొల్పు చుండెను, వినయళశీలు(డు చక్రవ_ర్హితో సంధిగావింప ననేక 

(పయత్న ములు సలిెపిశాని యవన్ని యు నిప్పలము లై నందున. 

దాను గయ్యమున సంబంధము గలుగంజేసిొనక దూరముగనుండి 

సమయమువచ్చిన రాజునకు. దోడ్చడందలంపూనియుం డెను, చక్రవ రి 

నగరమున శెనిమిదిమైళ్లదూరమున డేరాల వేయించి సేనను విడియింపం 

జేసీ జాని మూండుభఫెగములుగ విభజించి యందొక భాగమునకు 

౫ంకొటు బతినీ జేసి తూర్పుదిశ యందలి ద్యారమునుబంధింప నంయెొను, 

కుంభీలకు నాయకత్వమున మణీయొక భాగము నుత్తరము ముట్టడింప( 

బంపెను*, తక్కి.నభాగమును మిహిరుండనువాని యాధిపత్యమున దథ్నీ 

ణము దాకనంపి ఏరందజఆకు. దోడుపడ నాతతాయిం ఇసి చెను, చిక 

వర్తియాజ్ఞానుసార ము సెనికులల్రజు బందూకులుగాల్బుచు వెడలి 

కోటకు ముట్టడి వేసిరి. లోపలనున్న జయచందుసైనికులు 

చెలరేగి యెడ తెరివి, లేకుండ ఫిరంగులను, బాణములను శ|తువులపె( 

(బయోగింప సాగిరి. బహి ర్హ్యారంబు భేదింప వెడలిన కంక టుండత్యుత్సా 

హామున దనసేనను ముందుకు నడివీించుచుండెను, 

విధివిరామము లేకుండ వచ్చుచున్న బందూకుల గుండ్రవలన. 
బెక్కు_మంది చచ్చు టవలోకించి కంకటుండు సందు లేకుండ దన సేనక డ్ల 

ముగ కుంజరయూధమున నిలువ బెట్టించి వాహిసిన సత్యంత పరాక్రమ 
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మున ముందుకు నడికించి ఫీరంగులంబెట్టించి ద్వార ముల బగులంగొట్టిం 

చుచుంగెను. ఒళ్కౌక్క-ఫిరంగీ తాకుడునకు వీడుంగువడినభంగి గొంతత 

డవువజకును హాోేరుమనుమోోత మో)గుచుం డెంగాని తలువుమూత 

ము స్వాధీనము కాకుం డెను. దశీణాశయందున్న సేన గోడల మై శెక్క 

సావాసముసేసి యగాధముగ నున్న కందకమును మనుజాశ్వకుంజర 

క శేబరవారంబుల. బూడ్చి తోట నోడల కెగ_బాక సాగెను, లోపలివా 

రలు శ్మతువులు దరికి రాకుండ నిష్పూలవర్ష ముగురివింపంజొచ్చిరి._ పాణము 

లకాశింపక సార్వభాముమైనికులు తమవారలు కుప్పలుగ: గూలుచున్న 

ను థె ర్యముఏీడక గోడల కెగ బాకు చుండీరి. పీఠ లిక్కడ నిట్లుపో 

రాడుచుండ మిహిరుడు తన వారిచే ను త్తరవుగవను నాశనము జేయించు 

చుండెను. ఫిరంగుల గోడలచివరలకు గురి పెట్టించి కొట్టించుచుండెనుం 

అందునలన నాఛాగమంతయు ధ్వంసము కాంజబొ చ్చెనుం వందలకొలంది 

(పొణము లొక్క.నిమివ మున బోవ్రచున్నను చనుదీయక చ్మకవర్శిసే 

న నాలుగు వారములపర్యంత ము సరో శాహోోేరిగ టో రాకు చుం డెను, 

అప్పటికిని నోట స్వాధీనముకాకుం డెను. అంతం జ్మకవ_రిదుగ్షమునుగ్లై 

కొసికాని యావల నడుగిడనని శపథమువట్టి డిల్రీనుండి మటికొంత సేన 

ను గొనిరమ్నని వేగులవారి నంపెను. (పాగ్గవీణోత్త రపార్భ్వము లే 

వ్యాత్రవ్రులు ముట్టడించియున్న ౧దున లోపలి వారలు పడమటిదిక్కున 

నించుక నజ్యాగత, శోనుండిరి చృక్రన _ర్రీయాసంగతి నెణీగ్న పడమటి 

భాగమున రెండుఫర్హాంగుల దూరమునుండి కందక ము మట్టమున శేట 

వాలుగనుండునట్లు గోతిన్మిదవ్వ్ కోటగోడల యడుగున సారంగములు 

దీసి మందుగూయి కాల్చి నాజూవీం వెను. గాతములులీసి మందుయగారు 

సమయమున నీసంగతి లోపలివారలు కనుగొని యా పక్క- శేగి శతు 

వులమై నిష్పులగురిపింప ముదలిడిరి, ఆతరుణమున( దూర్చుదిశ యందలి 

సార్వభౌమ నేన విజృంభీంచి మొదటి ద్వారవుః దలువ్రులను శకలములు 
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కావించెను. వెంటనే కెండవదానిభేదింప గడగిరి పడమటిదిశయందలి 

వార లెట్లో తమపని బూరి వేసికొని మందునకు నిప్పంటింపంగా సం 

వర్తకాలమందలి వీజఒగులంబల భి యంక ర ధ్యానంబులు మిన్ను ముట్ట 

తేని గోడల రాళ్లు కొన్ని గూలెనేగాని పూరి గ బడవ య్యె. అంత మరల 

గాతములదీసి ముజులహార నారంభించిరి. కోటగోడ లీరండవపర్యా 

యము గూలునను భయంబున లోపలివాశెల్లరు న్నీవెఫునశే చేరి 

శతువుల దగ్గర రాకుండం జేయు చుండిరి. వేలకొలంది గూలుచున్న ను 

వీడక కోటను నాశనముసేయవలయునని పట్టుబట్టి చృక్రవ ర్తి సైనికులు 

గుండ్లకు 'విజనక బందూకుల దెబ్బలందవ్పించుకొనుచునురంగ ముల్నతవ్వి 

మరలమందు(గూర సాగిరి, ద్యార ములు 'భేదింపనున్న వారుతమకించుక పె 

థాటి తగినందునంబూర్యముక న్న నెక్కు వగ. బనిచవేయు చుండిరి. ఎడ 

డౌరికి లేకుండ (బయోగింపసాగిన ఫిరంగి దెబ్బల చే నా రెండవ ద్వార వుద 

లువులును వ కావకలయ్యెను. అనంతరము మూ(డవక వాటము నాశన 

మొనరింప6 గడంగిరి, పన్చిమదిశ యందలి వారతి పయత్న ముమోద గాత 

ముల మందుతో నింవీమరలనగ్ని నిడం | పధమమునవ లెనే ఛీకరధ్యను 

లుప్పతిలి నేలయంతయు గదలి గోడలక తికిన రాళ్ళన్ని యు నెక్క డివక్క_డ 

జాగీగోడలు శీధిలములయ్యెను. వెంటనే యా(పక్క-_నున్న వా రెల్లగు 

చొరనంజేసికొని లోపల (బవేశింపసాగిరి. ఈతరుణమం దేతూర్చు దిశ 

యందొక్క_ప ర్యాయముగందాకీన నిరువది ఫీరంగులదాకున దలుప్రలు 

భిన్న ంబులయ్యె. ఈ పక్క. నుండియు. జ[కవ ర్థిసేన లోపల? (ైవేశింప 

సాగెను, అంతనాతతాయి దవ్నీణో త్తరముల వారికూడ లోపల |బవేశ 
సె శ్రైను. చక్రవ _ర్రిసెన్యమంతయు లోపలం జేరి శ్మత్రువులు నిప్పులుకురి 

వీంచుచున్నను దాళుకొనుచు గోడలమింది కెక్కి యచ్చటి వారింగొంద 
టిర్గగిందికిదోయ నందజునుదిగిరి, అత్తరి పోరు మహాఘోరమ 

య్యెను. బందూక నక, క _త్రీయనక, చాణములనక, లారీలనక యిస్థ్రభు 
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వచ్చినయాయుథములశో నందటుబోరాడయగడంగిరిచ| కవ_ర్రిసేన ఫీజు 

లిశేని యుద్ధమారంభింప జయచందుని వాహినినాశనము కాసాగి 
తుదకు మూడువంతులు పూ ర్థిగనాశనమయ్యెను. మిగిలిన వార లించుక 

ర్యము చెడి పనిచేయు చుండుట(జూచి జయచందదుని యుపసకలాశ్ని” 

హిణీపతియగు కహరకంగీరవుం డనువా(డు తనదై న్గమునుమరల బురి 

కొల్పుచుందాను యుద్ద మునకుది గను: కోటముట్టడివలనను భోపలియు 

ద్ధమువలనను, జ[క్రవ రి సేనయందును మూడువంతులకన్న నెక్కు_వ యే 

నాశనమయ్యెను. ఎంతనాశనమెనను ఆతతాయి మొదలగువారువలుకు 

పోత్సావాంపు వచనంబుల శ్యతువులకు లొంగక రణమొనరించుచుం 
డిరి, కసారకంకీరవు( డొక్కు_మ్మడి సెలశేయగి చకవ_ర్హిసేనయందు నడ్ల 

మువచ్చిన వారి నెల్ల నఆకుచునాతతాయిని సమోవిం చెను.అ త్తరి వారిరు 

వురకు ఘోరమగు ద్వంద్యయుద్ధ ము జరిగాను. కొంతవడికి బందూకు 

గుండాక టివచ్చి యాత తాయి యెక్కి-యున్న గుజ్ఞవుంగావికిం దగుల నడి 

యాతుణమంచడే నేలళొరగాను. ఆతతాయి వెంటనే నేలకురికిశ తు ప 

హారముల( దవ్బించుకొనుచు మరలనొకగుజ్రమునాకోహింపంబోవ్రసమ 
యమున కహరకంకరవు. డతనిశిరమును నేలగూల్చెను, అతి పతాప 

వంతుండగ్ను సేనాధిపతికిట్టి పాటుకల్పుటవలోకించి (సెనికులు ధెర్యము 

ఏడసాగిరి కాని యింతేలోసీ వా గ్ల దెలిసి పృథ్వ రాజుపరు వెత్తుకొనివచ్చి 

మరలం బురికొల్పంగడంగెను, చక్రవ ర్రివచ్చినాండని విని కవారకంగీరను( 

డతనిమైకురి కెను. ఆ త్తరిసెనికులందజు. దమరాజును గాపాడుకొను 

టకై. తెగించి కవారకంగీరవుని మోాదంబగిరి. కానియాకలింగొన్న 

శార్హూలము భంగి వారినందజ నురుమాడుచుం గహారకంగీర వుండు చక 

నర్హిని సమిోవించి యతనితలందెగ్య వేయగ ల్హినె తిను ఆసమయమున 
రయ్యొననవంతు(డగు రాకునూరుండొక' డు_త్తమాశ్యముపెవచ్చి చక 

వ ర్రింజంపనె త్తియున్న హా_స్సముందెగటార్భి తోడనేవానిశిర ముంగూల్చి 
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భీతినందియున్న పృథివీ రాజు సేననుమరలయురికొ ల్పెను.క వారకంగీర వునిమ 

రణమునలనజయచం దునిసేనపరుగిడంజొ చ్చెను.[ కొ త్తగనే తెంచిన రాజ 

వుతునియొక్కయుం జ కవ ర్రియొక్కయు నుత్చాహంవు వచనములచే 

సార్యభౌమ'నేన మరల నుప్పొంగి యుద్ధము సేయగ డలౌను, ఈత రుణమం 

దే చకవర్రి కొనిరానంవీన కొ త్తసేనడిల్రీనుంచివచ్చి వీరలకుందోడ్పడి 
రణమొనరింపసాగను, అనంతరము శేండుదినములకు జయచందదుని 

నాహీనిపూ ర్తి నాశన మయ్యెను, లెక్కలేని బందూకులు, బాణ 

ములు మటీయు రణమునకు నలసిన యితరశ స్తా న్ర్రములన్ని యు జ క్ర 

వర్తి పాలయ్యెను. జయచం[ దునికొ అకు వెతకగా నతండెచ్చోటను 

గాన్పింపడయ్యె. ఇట్లు సంపూర్ణ జయము? గాంచి. చ్మకవర్తిసంయు 

కను దోడి తెమ్మని కొందబు భటుల నంప వారుపోయివచ్చి యంతః 

వురము పాడుపడియున్న దనియు, సంయు క యెక్క_డణానరా లేదనియు 

వచించిరి, తన |పియకాంత గానరాలేదని వచింప నత్యంతవిచార 

మగ్ను.డై పృథివీరా కేమి చేయుటకు దోపకయుండ బె రాగివచ్చెను. 

చవ రి యతనసింగాంచిన వెంటనే సంతోపమునుబొంది యుచిత 

సత్కారంబు లొనర్చి సంయు కృనుగుజించి యడుగ “రాజా! ఆమె 

ుప్పుడీనగరంబున లేదు. నీవు వివారింపకుము. ఆమె శేవిధమైన 

తట. లేదు. ఇత్తరి నీవు నీ రాజథాని శేగము ఆమె నచ 

టనే "పెండ్లి యాడగలి” వని నోదార్చి బి రాగి వెడలిపోయెను, అనం 

తరము చృకవర్శి సేనాసమేతు.డె తన్నుంగాపాడిన రాకొవూరుని 

వెంటంగొని నిజరాజథాసికి. బయనమై పోయెను. 
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ఆంజ. DX) 3 

క న్యాకుబ్బనగ రమున రణము జరుగుచున్న ౦తకాల మశ 

రభట్టుగా శాఫురమునకు( బదిమైళ్ళదూరమున నొక చిన్నయడ 

విలోనుండి సేవకులవలన నేనాంటివా ర్తలానాండు. తెలిసికొనుచుం 

దుదకు. జకవ ర్పిజయమంది దుగకాము నాశనముగావించి పోయినాం 

డన్న వార్తవ్ని యటనుండి బయలు వెడలి పట్టణములోని శే తెంచిచూడం 

గోట యెక్క_డిదక్క డ శిథిలమై యుండెను, హత శేషులగు సెనికు లత 

నింగాంచి యావురుమని యేడువసాగీరి, వారినందజ నోదార్చి * జయ 

చందు డెక్క_డ ’ నసి యడుగుడు (ఉతివాయిను దనకు. దెలియదని 

వచించెను. అంత వారినందటిం గొలునృకూటంబున నుండ షస 

తా నెంటరిగ నవరోథ సౌధిముల కేగి యందు రవాస్యమందిరము( (బే 

శించి వినయశిలునితో సంభామించుచున్న జయచందునిగాంచి యగ 
లమగు నోర్వ లేమి నతే(డు వినయశిలుసవలలో జిక్క. తిను పవాటింపం 

డను భయంబున మెల మెల నం జరబోయి నమస్కరింప నతండు గూరు 

చుండుమని మజేమియు వమూటలాడక తలవంచుకొని యూరకుండెను, 

అ తరి భట్టు రాజు మనను సిళ్చియముగ. దిరిగపోయినదసితలంచియెటు 

అశనమరల దనిమా+రైమున కు దిప్పుకొన నెంచి యిటువ చింపనా గను. 

“రాడా! ఇట్రిసమయము. న వూ ర5టు పిచారపడుచుం. గూరు 

చున్న గార్భె మెమయిన' గలదాో బటువంటవారి కే న గ మం 

ఓఒకాన్'8 వెళి గప్రములు రాకిమానను, కఫములు రి లగనతిరి 

దుఃఖంచుచు. సౌఖ్యములు క అగినతిరి సశిందమయంతేవు'రు లేరసి 

వొాంగిపడుట సజనుల లత్నీణము గౌ ది, సిక్ తెరి నపజయ.ము కిలిగినదసి 

సిరు త్బాహుండ్క్ర కాకుము. రణవుందు జయోాపజయంబు లోొకరి 

స్వాథనములుకాన్పుఇప్పు డోడినవాంు. నేవు గలుచున, శఫ్రు గెలిచిన 
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వాయు మరల మరునాందోడును మతియు లగువారికి జయాపజయం 

బులు కాక వేశేమున్న వి కాని యు_త్తమక్షు తియుం డగువాం డపజ 

యముకలిగినప్పుడే యెక్కువ ధైర్యము నవలంబించి యుండవలయును" 

ఇంతమా[తమున కే జడువునొంది సీవిట్లూరక కూరుచుండియుండుట 

యుక్తముకాదు. ఇత్తరి మనకుగలిగిన పరాభవమునకు వెజచి 

చకవర్హి నింతటితో వదలెద నని తలంచెదవేమా ! కలయందైన 

నట్లు తలంపకుము., చక్రవర్తి నాశనముజూచి కాని నే పాణముల వదల 

నని నిక్క ముగ నమ్మియుం డును, మన సేనమూలముగ నే యతండు 

చచ్చునని తలంచి తక్కినవిషయములు నీతోవచింప లేదు కాని యిప్పుడు 

నాపన్ను గడలన్నియు దెల్పెదవినుము, డిల్లీయందు గరీమునకును 

నాకును కలిగినమై తివలన గుతుబుద్దిక్ అను మహమ్మదీయ సేనానా 

యకునకు నాకు న్నేహముకలిగినది. నేను డిల్లీనివదలి ఇక్కడకు 

వచ్చిన తరువాత నక్కడి సంగతులేమో కనుగొని రమ్మని నా 

సేవకుల గొందజీం ఇంవితిని, వాగువచ్చి కరీమును జెరవై చిరని 

తెలిపిరి. అనంతరము గొన్ని దినములకు. _ గుతుబుగ్తీ౯ వద్దనుండి 

మాకొఆ కిరువురుభటు లేతెంచి యట గరీమువ్నార్త విన్న పిదప 

నాకొఅశే వెదకికొనుచుఎచ్చి యిక్క_డ గలిసికళొని కుతుబుద్దీ నుక పజ 

యము కలిగినందున నతండు వేరొక స్థలమున నున్నా డనియు మజియు 

గొన్ని నూత్నవృత్తాంతము. లెణి(గించిరి, _డిల్లీపతిని రాజ్య భ)ష్టునిం 
జేయ వారు నన్నాలోచనయడుగ నన్యమతనుల నేల పో త్సాహాపజుప 

వలి ననియు మనమే చకవ ర్తినినోడించిన నా రాజ్యము మన కేదక్కగల 

దనియు నూహించియెటువోయి. యెటువచ్చునోయని వారితో 

వె రముమ్మ లేము వెట్టుకొనక మంచిమాటలుఫో నింతనజకు నావీయుం 

టిని. అడియుంగాక  యతేనిమనన్సును సంతోషపజుప దేశమున 
గొన్నియలరులు గలుగంజేయుమని చెవ్పివుచ్చితిని, అతండు మరల్య 
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గొండటుచారులం. బంవీ యున్న (డు. చక్రవ రి నెదురింపందగిన పబల 

హైన్సమునుంచుకొని దేశమును వాడుచేయుమని యిప్పుడుమరల( 

'జెవ్పివుచ్చెదను. [గామములం దల్లరులు సాగించినచో నట్టివారి దండిం 

చుటశెవచ్చి వారిచేతులళోంజిక్కును. చకవర్రి దుర్షమున నుండ 

జయించుట మనతరముకాదు. కానన నీవు దుఃఖమునూని బయటిశే 

తెమ్ఫు” అని కుతుబుద్ద్ను. దనకు జరిగినవిషయములు డెలికి కొన్ని 

చేఖల  గనుపజుప జయచం దు డించుక కలంకందేరి మాటలాడ 

నారంభిం చెను, 

. అసూయాపరుండగు  మూఢుండు తన కెంతనస్షము గలుగు 

“చున్నను దనవైరి నాశనసూచకములగు బలుకులు పల్కి-నంతేనే 

వమురల కర ములు సేయుటే కడంగుంగాని బుద్ధిగలిగి యూ 

రకుండుననుటక ల్ల) చ| కవ ర్రిజయమువలనం బట్టరాని యీార్థా్యశోకము 

లకు దావలు. డై రహాస్యమందిర ము శ రణుంబొచ్చిన జయచం దున 

కీశర భట్టుగారి కుల్సితంవు వాక్యంబు లమృశోపమానము లయ్యెను. 

వురమంతయు నల్లకల్లోల మగునట్లు రణము జరుగుచున్న ంత కాల ము 

నిటు మొగ మైనం జూపక పారిపోయి యెక్కడనో తలందాచుకొనివచ్చిన 

వీరికిపందలలో న్యగగణ్యుండగు సీభట్టుగారి నీతి రాక్యముల చే రాజన్యా 

యముగ మోసపోన్రచువచ్చెను. భట్టుగా నెంతకైన మాట కారియ 

కాసి క్రీయాశళూన్యు(డు.సమయమువచ్చినదన్న నంతఃవ్రర దానీల కాళ్ల 

నై నం బట్టుకొనును. కాని జయచందుని దగ్గరమ్మాతేము ధీరత్వము 

తోపం గోటలుదాటునట్లు వచించు చుండును. భట్టుగారు వచించిన 

మోద నారాజు మరల “అయితే మోరిప్పు జేమిచేయ నెంచియున్నా* 

రని యడిగెను. అందుమోంద నతండుతిరుగ దారిలోనికి వచ్చుచున్నా' 

డని తలంచి “చక వర్తి నెదురింప దగిన సేనను నుల్లా౯ వద్దనుండి తెప్పిం 

16 
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చుకొని యాచుట్టు పక్క-ల నాశనముకాంగా మిగిలిన గామముల వెం 

డియు(గొల్ల గొట్టించుమని చెప్పిపంపెద” ననిమజియు నిట్లు వక్కా 

ణింపసాగెను, “రాజా! నీవెంత మూ త్రమ ధ్రైర్యపడకు ము, బయటి శే తెం 

చి యథ్మాపకారహుగ స రాచ కార్య ములం జక్క బెట్టుకొనుము. వాత 

“శేషులగు సెనికులు నీకొఆకె యంతటను వెదకుచున్నారు వారి నం 

దణ నూరడిల్లంబలికి నీమ్మితుండకు పరివార రాజకులునకు వ _ర్హమా 

నమంవుము. అత(డు తీ లేణమతేని సేననంతేయు దీసికొని నీకు సహాయ 

పడ జనుదెంచును. ఇంకను నీకు మితులై యున్న యితర రాజుల 

బిల్వనంవుము. వారును సేనాసహితు ల నికుదోడ్పడం జనుదెంతురు. చే 

నింతలో సుల్తానుగారినికూడ బిలుకించుకొని చృక్రవ ర్తి నెదురింవుమని 

కుతుబుద్దీనుకు _వాసిపంపెదను. ఒక వేళనుల్తానున కపజయము గలిగి 

నచో మనము (పోంగుంజేసిన రాజుల నందటివెట(గొని వారికి సహాయు 

లమైపోవుదము. అప్పటికి మనే పరాజయముగలిగినత ర్యాతం జూచు 

కొందము,. అవివేకులగు సీముగుసలివారలమాటల లెక్కనానకు” మని 

భట్టుపల్కె.ను, 

ఇంతవజకును బె కిపొంగివచ్చు చున్న కోపమునంతయు నణంచు 

కొని యూరక కూరుచుండియున్న వినయలీలుండు రోపపూరితుంలైై 

చివాలున లేచి *“మూఢుండా! జయచందు నింతటితో నెన చాగుపడనీ 

య దలంచుకొన లేదా? మిమూలముననేగదా యితని కీగతి పట్టినది, 

దుర్మార్గుడా, మిదుమిక్కి.లి నన్నే యెత్సి పొడిచెదవా చృక్రవర్తిపై. 

లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పి యుద్ధమునకు(బురికొల్సి సేననంతయు ధ్యంస 

ము కావించితివి, ఆరణమున సీవెక్కడం జచ్చిలి” వన భట్టుగా రుుగుం 

డై “అయ్యా! ఈ లేనిపోని కంఠశోప తమశేటికి? మే మిరువురము 

దగవృలాడుకొస మావాదము దీర్చుడని మిమ్ము 'వేకుకొంటిమా 
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జరుగవలసిన రాచ కార్యములగుటించి మేమేమో వమా"టలాడుకొను 

చుండ నడుమమోా శేటికి సంబంధము గలుగ జేసికొ నెదరు? వాలు నీపా 

పాటికి దమరూరకుండు(డు.” అన మితీమిారివ చ్చు చున్న యాగ 

హమునావుకొని “జయచందా! చాగుపడం దలంచుకొంటివేని 

నేసింతకుముందు చెవ్చినట్ట( జేయుము. లెకున్న సీంంప్ట”మని ఏినయ 

శీలుండు వెడలిపోయెను. అతండు నెడలిపోవ్రటతడవుగ భట్టుమజిళొన్ని 

యిచ్చక ములువల్క రాజాను బయటకుంగొనివ చ్చెను. జయచందు(శు 

సభ శే తెంచి వాత శేషుల మన్ను పడిపోయినచోట్ల దుర్గమును బాగు 

పణుప నాస్ఞావించి మజీయు నితరసమాచారములంభార్సి ముచ్చటించు 

కొనుచుండ పరివారిక లే తెంచి సంయు కయెక్కడను గాన రాలేదని 

వచించిరి, అగ్గలమగు నిర్యాగ స్తుడై యహరహమును జకవ ర్హినాశన 

ముగావింపం దత్పిరుండై యున్న యూతనిమన సుకు (బియకు మారిక 

పోయినదని వచించినను నావంతయు( జింతకలుగదయ్యె, కాన రాలే 

దని వచించినతో'డనే య్యుగుండై “పోనింకు గతించినదసి యూరకుం 

డెద. దానిచింత యేలమోరుపొం” డసికూతురు సె గలకోపంబున. 

బరివారికలసహిత ము క సరిశొట్టపం పెను, అనంతరము భట్టుగారి సల 

హో ప కారము బురివార రాజకులున క" లేఖ్మవోసిపంవి యా నాంటికింగగొలు 

వుజూలించి వెడలిపోయెను, 

ఇక్క_డ నిట్లుండ రాజధానియందు జ్మకవ_ర్టి ప వేశించినదినమున 

న నేకములగు వేడుకిలు జరిగను. వురమెల్రెడల నలంకరించి నబ్లడల 

జ[కవర్తిజయము జాటించిరి. చక్రవర్తి నెదురింపన చ్చువారలిళ్లు చెల్లా 
అంట జట ౧౧ యా 

చెదరుగ నెగరగొట్టంబడుదురసి సూచించుభ౦గి కోటబురుజుల పై 

నాడిన జయస్తంభములకుం గట్టిన శ్వేతవనంబులు మిక్కు_టముగ( 

గొటుళొనుచుండెను, మటబునా(డెక గొప్ప సభజరిగెను. అందుసకలా 
A) ౯ 
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షౌహిణీపతులు, సేనాపతులు, మంతులు మొదలగువార లాసీను లై 

యుండిరి, అ త్రరి జ్మకవర్షి సంగరమున తన్నురథ్నీంచిన రాకుమారుని 

రప్పించియు తమాసనం బొసంగి మన్నిం చెను. సభయందలివారెల్ల నతని 

వేబుగతుల:. | బన్తుతింపసాగిరి, స్నిగ్గమై కళకళలాడు నాకుమారుని 

మోము జ్మకవ_ర్ధి కడుతడవువీవీంచి యనురాగ మధికముకాయగా 

నత నిపేరడిగి కవములాకరుండని తెలిసికొని వివిధములగు(బతక ముల బహు 

మానముగనిచ్చెను, అత్తరి నారాజవుతు(డులేచి వినయ మొప్ప 

“రాజచందా! నన్ని ంతఘనముగ( గాసయాడచనేలి మూదయకు. 

ఛా తుండ నగుదుశేని యియ్య(ద గిన మో వేలియుంగరము నెసంగ వే 

జెద” ననోమలాకరా! మృత్యువునోటంబడనున్న నన్ను రవ్నీంచి 

వుణ్యంబుగట్టుకొంటివి. అట్టియెడల నాశరీర మే నీస్వత్వమైయుండ దాని 

మెనున్న భూప ణములయెడ సీకుస్వతర్యతము లేదా! నీకు వలసినది 

ప్రుచ్చుకొను”మని తనవేలియుంగరము నిచ్చి చక్రవర్తి యతని విడిచి 

యుండ(జాలక నాంటినుండియు దనద్యర నె యుంచుళొ నెను, 
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అట్లు చక వ_ర్టికమలాకరు నెకనిముసమైన విడిచియుండంజూలక 

యతేనియం దత్యంతానురాగము కలవాడై తుదకు భోజనశ యనాదు 

లయందు సహితము తనవద్దనే యుంచుకొని యొక్కక్క_ పర్యాయ 

మహా! ఇతని బురుషునిగ నిర్మించిన యా పరమేశ్వరు నేమనవలయు? 

ఏని ముఖలక్షణములు కేవలము సంయు కనే పోలియున్నవి. సిక్కముగ 
నితసివదన౦బు లత్మీవిలాసమున కొటపట్రయియుండుట చేం గమలాకరు( 

డను నామము సార్థక మగుచున్న టక అని నాసికులగో_తాదుల నడుగ 

నుంకించి యతంజేమని భావించునో యని యడుగమానుచు నడుగకున్న 

మననుసిలువమిం దనలో నెవనిగాసి నికులగో_తాదు లేమని యడీగిన 

దప్పగునా యనుశొొసి వెండియు నిప్పు డడిగినయెడల నిన్ని దినంబుల 

నుండి నాచేస్టిలగాంచుచు సంచెపాము నొందియున్నందున నేమను 

కొనునో యని తుట్రతుద క డుగుటమాని సంయుకాక ఎస్వహృదయుడె 

దినములు గడవుచుండెను, ఇంతలో బె రాగిచనుదెంచెద నని చెవ్చీన 

గడువును మోరిపోయెను. అంతే బృథివి రాజగలమగు మోవాంబున 

“హా! న్నాపీయు రాలి సమాచారం బెటుంగక దుఃఖంచుచుండ సాకడ 

"శ తెంచి నన్నో దార్చి కొ "దిదినములలో" వచ్చి సన్ను. గ లిసికొ నెదనసి 

వచించిన బె రాగి యింతెవటికు రాక తేడయుట "కేమి కారణము అతండు 

రావలసినదినంబు సిన్నటితొ * గడచిపోయెను. ఆహా! ఆసాగనులాడిం 

చేపట్టి సుఖంచు భౌగ్యంబు నా శనాంటితై న లభించునా? ఆ తన్వంగి కర 

స్పర్శనంబున మేనుగరుపార నుల్లాసమునొందు భాగ్యము నా కెప్పటి 

కైన చేకూరునా'? లజ్ఞాన తానన యై మందహోస మొలుక్ (బలుకు నా 

చిలుకలకొ లిక వాక్యామృత ధారలచె నామనోర థతృషప్టృను బావుకొను 
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వున్నె మేనాటి కైన సంభవించునా! ఆవన్నెలాడి-కై కదా! అంత ఘోర 

రణము గావించితి. తుదకాకన్నెను కన్నులారగాంచు భాగ్యమున్మకై న 

నోచుకొననై తి, కట్టా! మే మందణము రణంబున మునిగియుండ 

దుర్మాన్లులెవరై నను నామం గడదేర్చియుండరుగ దా * కాకున్న నామె 

జనకుండు నన్న ంతనీచముగ రాతిబొమ్మును జేసి యవమానపజిచిన తరి 

నా విగ్రహము మెడను బుష్పహారమువై చి నాయవమానమునంతే 

యు బోంగొట్టన యాజగనొస్టహిని రణమున జయముగొనియున్న 

నన్ను వఏశీంచుట శేలశాకుందును. తౌ నవరోధముంభబాసి రాకున్న 

మానె నాయందంత _పమగలిగియున్న వసిత నాసమాచార మర 

యుటకె దాసీజనంబునైన నంపడా? నిక్కముగ నావెశేదోకీడు 

మూండి యుండవచ్చును, నన్నువలచియున్నదను రోపంబున నెక వేళ 

జయచందుండే యామె కపకారముగావించి యుండందుగ దాఃఅయ్యా! 

న్నాపేమంవుందొయ్యలి కట్టియపకాం మే క లీగియుండిన యోగి నావద్ద 

శేతెంచి య ప్లైలవచించునుక ఆమె శేవిధ మైనభయము లేదు, నీవిప్పూడు 

రాజ ధాని కేగుము.ఆమె నచట నే పెండ్లియాడగలివనిక దా౭బె రాగి చెప్పి 
నాడు. అతండు నాతో న బద్ధము లెన్న టికేన వచించునా ! వచింపందః 

అతనినప్పుడే నావెంటగొని రాకపోవుట నాదే తవ్పీదము, పాపమతం 

డేయిక్క-ట్టులంజి క్కె.నో *ఆ యిందువదన నుందరలావ ణ్యాంబు రాశిని 

దేలని నాజన్మము నిరర్ధక ము ” అని సపెక్కుగతుల విచారించుచు 

బె రాగిపోవునవు డిచ్చిన సంయుక్రచ్శితపటముం గైకొని “ఆహో |! 

పటమునంబే యింతక భావిలాస మైయున్న సీ మోహ నాంగిరూపము 

బత్యకుముగం జూడంగబ్లిన నెటులుండునోక దా? దీని చ్మితించిన చిత 

కారునకు( |బాణము(బోయు సామర్థ్యము లేకుండుబుంతేయు విచారకర 

ము తెప్పలల్లా ర్పక సర సీమధ్య మందలి రాయంచలవిహోరములు గాం 

చుళున్న ట్ల బాలి కెంత యో సివ్రుణముగ, జ్మితంపంబడినది, ఇరా! మంద 
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యానంబున నీవనీతలవిహారము లొనస్పు మలయ మారుతు(కు నాకన్న 

నెన్ని మగు(గులో ధ న్యాత్నుండుగ. గాన్పించుచున్నా డే. లేకున్న 

వంకర లై ముఖసరోజము నావరించియున్న యీకన్నియముంగురుత 

స్పృశించి యేల చలింప జేయును ?” అని మిక్కుటమైన మదనోన్మా 

దంబున. జి తపటమనుమాట మజచి “ మూారుతాధమా |! నేనుక శైదుట 

నుండ నావియురాలివదన మేలస్పృశిం చెద ” వని దండింపంబోయి 

మరల దెలివి దెచ్చుళొని తానుగావింపంబోయిన పనికి సిగ్గుపకుచు 

సిట్టూర్చుంబుచ్చి యిటునటు( జూడ గమలాకరుండ చెంతనుండెను. 

అత్తరి జకవ ర్తి మనన్సుసిలుపలేక యతనిదరి జేరి “కమలా 

కరా! ఇటుంజూకుము, ఈచి తపటమునందున్న కన్యక యొక్క-రాప 

వైఖరులు నీయందు. గన్సట్టుచున్న వి, ఈ పె సీకే మైనం గావలయు నా” 

అని యడుగ “ రాజేందా)! శెశ వమాదిగ నీకన్యయు నేనును నన్న 

చెళ్లె్యడభావముతో నొకటిగనుంటిమి. మాయిరువురరూప మొకటి 

య్, ఇందు నీ వేమియుం దప్పుదలంపలేదు. రూపమొక్క_టి యగుట 

వలననే జయచందుండు మొదలగువారు మాయిద్దజ _ నెకరీతిగం 

జూచుకొనుచువచ్చిరి. ఇప్పడిమెి మారువేపముతో నెక్కడనోయున్న 

దని నా కాక యోగి చెవ్పీనాండు. మగల కొదవినములలో మేమిద్దజి 

మొక టియగుదు మను ధైర్యము నాకున్న ది. ” అని కమలాకరుండు 

పలుక “ బాలకా! సీయోచెల్లెలిం గాంచకున్కి_ నాకన్నులు వాచి 

యున్న వి. ఎటుశా న నిమెదర్శనలాభ మః నాకు“ లుగ జేయుము ఇన్ని 

దినంబులనుండియు నీవదనసందర్శనమున: (జొణంబుల నిలువుళొని 
యుంటి. ఈమె (పన్తుత మెచ్చటన్నుదో వచింప్రు” మని దీనముగ వే(డు 
కొనుచున్న చక్రవర్తి యవస్థనంతయు. గాంచి కమలాళరుండేమియు. 

'జేయంజూలక యూరకనిలచియుండెను. అ తరి జ్మకవర్హి యున్పురని 

నిట్టూర్సులువిడచుచు “ వో! మనోహారిణీ! నన్నిట్టి బెట్టిదములకు, 
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బాలు చేసి నీవెచటి "కేగితివి? ఇంత యనవస్థపడునన్ను (గాంచిన నీకు 
భయముగలు?'దా * నాహృదయస్థురాల వై ననాటినుండియు దిన్న గ 

ని దాహారంబులుగూడ లేవ రమ్మాా! వల జాలము చేసెద ” వని 

యొక  సోఫాకుం జేరగిలంబడి కనులు మూాసికొనియుండ 

గవులాకరుండు చెంతశేగి యతసిశరీరము నిమురుచు “ రాజ 

చందా! లెమ్ము! ఇట్టి దీనాలాపంబు లాడుట నీవంటిధీరులకు దగు నా” 

యన స్పర్శసౌఖ్యమునంది చృకవరి దిగ్గున లేచి చెంత గమలాకరుండు 

దక్క పరులెవ్వరు లేకుండుటంజూ చి విషణ్ణుడై “కనులాకరా! నీ కర 
అత స్పర్శనంబున నాకమితమగు నానందము గలిగినది, ఆహో! సహా స్ట 

మెంతమృదువుగ నున్నది $ ఇటుర” మ్హృని చేరువం గూరుచుండ బెట్టు 

కొని యీమేమో వచించుచుండ నూకొట్టుచు “నయ్యా! నాయు పా 

ధ్యాయుడే తెంచి యితేనిమునోరధ మెప్పూడుదీర్చునోగ దా” యని కమ 

లాకరుండు తలపోయు చుండెను. 

ఇట్లు చకవరి చింతాకులు(డై యుండ రెండు ర్మాతులు గడ 

చెను. మూడవనాడు తెల్లవారి యేకుగంటలగునప్పటికిం గమలా 

కరుండు నిదుర లేచి (ప్రాతః కాలకృత్య ముల నెర వేర్చుళొని చక్రవర్తి 

యప్పటి కింళను లేవనందున దానొంటరిగ బయటిశేవెంచెను. ద్యార 

ముబయట నడుగు బెట్టినశోడనే యతనికి. గల్లిన సంతసముంహార్చి 

యేమని చెప్పనగును! ఉత్క_౦కుండై మెవరికొఆకు నింతకాలము గను 

పెట్టుకొనియుండెనో యతండెదురుగ వచ్చుట సంభవింప నతనిపాదముల 

శిటఅగి యేకాంతమగుచోటికిం గొనిపోయి పృథివి రాజునృ తాంతమంత 

యు నెటుకపటిచి “తండి! పతినిముసము నీరాక కై యెనురుజూచుచు 

న్నాను, వచ్చెదనని చెవ్పీన గకువునాంటిక రాకుండుటకు మాశేమియా 
టంకములు సంభపించిని వన నావచ్చిన మనుజుడు “కుమారీ ! 

ఇల్లుబయలుదే౭ినది మొద లన్నియు నాటంకము లే, చుట్టుపట్ల న్రుచ్చ్భులు 
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చేయు చున్న యార్భాటము లెక్కు-వైనవి, (గామన్థులున్న యూళ్ల 

వదలి యడవులపాలగు చున్నారు. ఎవరెట్లగు దున్నను ముందుజన్నింసం 

బోనువారలకు నాధారములగు (గ్రంథ జాలనులు నాశనమై పోవుచు 

న్నవి. నేనుమూతో వచించిన పకారగము మొన్నటికే గాకపోవుటగు. 

గారణము వినుము, ఇక్కడ కరువది మైళ్ళదూర మున నున్న యొక 

యూరిలోంగల గొప్ప వున్తుక భా డాగారమును మ్రుచ్చులు తగులంబెట్ట 

తద్దా/మవానుల నాశనముచేయనున్నారని విని యాయూరిశేగి నిరా 

ధారులై ఏలవించుచున్న యక్క-డి వారి నంద*౨6 బురికాల్సి మామ్మ 

దీయు లే తెంచిన నెదురింప సిద్ధము సేసితిని. అుంతనానాంను (వొద్దుగుం 

కిన యెసిమిదిగంటలకు. గొందజు ము చ్భులు ముడు వున్న కాగడాల. 

బట్టుకొని (గ౧ామము. (బవెేశి ఎమ దగర - ఆ త్రరి నే ష్టప్ ము చేసియుం 

చిన [గామవా_స్తవ్యాసంఘ మును సుద లూరిబయట కం న వారిపై 

నడివించిలతీ, (గామస్తులు నాయుత్సావహాంవు వాక్యముల చే ధెర్యమరాని 

శ తున్రులతోయబోరాడి చివరకు నందటివధిఃపం గొద్దిమండది తవ్బించుకొ 

ని ఒరువె త్తిరి, మరల నట్లిసమయము త ఎస్టించిన( బోరునకుం బూరికొ 

ల్పుకొసేపోవుట శెకని నెర్పజిచి నెనిల్లు బయలు వెడలివచ్చితి. అన 

“తండ! నాయెడ( జ్మకవ ర్తికి్నల యనురాొగ౫మంతేయు వెల్లడయైవ స. 

అతిండు సదాహారంబులునూసి కృశించు మున్నా (డుఎటు లై సనతేనివాం 

ఛితంబు ద్యరలోందీర్పు” నున కుమారీ! నెండ నికోర్కె_ నర వేర్చెదను. 

నీవిక నీప్రరుష వెపము నుజ్జగించి చెలికత్తెల గూవుకొని చకనర్తి 

యుండు (పాసాదము చెంతనున్న శేళినసిలో విహరింవుచుంకుము.” అని 

యానూత్న మనుజు. డాజ్ఞానీంప నామెయు నట్ల నే యొసరింపంబోయెను. 
అనంతేర మతేంసు బె రాగి పెషముదాల్చియప్పుడే సార్వభమ శీళీవసం 

జేరి యేమిజరుగునో యని యొకపొదరింట డాగియుం డెను, 
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అంతం గొంత సేపటికిం జ్మకవర్తి సంయు క్షవచ్చి తనయంకతలం బు 

నం గూరుచున్నట్టాక కలగని దిగ్గున నులికిపడిలేచి యెవరును లేకుండు 

టే వి భాంతు.డై పార్శ్యవర్పుల బిలచి కమలాక రుం డెక్క_డనని య 

డుగ *నతండుదయమున నే లేచి యెక్కడళో పోయినాంశు. ఇంతవఆకు 

మజలిరాలే” దని వారు వచించిరి. చకవర్హియానూటలకు విచార 

మూసి (పాసాదము నల్లడల వెతకించి కార్యముగానక వెతంబ ఏచు “హో! 

మొన్న నడిగివందుల కలుకపొడమి కమలాకరుం డెక్కడిళో పోయి 

యుండునని “ అయ్యో! న్మావియు రాలిదర్శనము గలుగక పోయినను 

నవనిగాంచుటవలన నింతసంతసింవుచుంటి ఇంక నెవ్వరింగాంచి మోద 

మందుదు” నని వంత నెందు చు నటనుండ మనసొప్పక వననుం (బవే 

వింట యందొక మూల సంచరించుచున్న ప్రీ సంఘముంగాంచి యెవ 

రోయని యించుక దగ్గర శేగి యందజు తన పరివారికా జనంబులై 

యుంట గుర్తించి వారి నచ్చోటుంబాసి పొండని చెప్పుటకు మటింత 

దగ్గర కేగి వారిమధ్య నవక భానిధిబో లెనున్న సంయు క్రంగాంచి పెన్ని ధిం 

గన్న చేదవోతె నంభ)మా కాంతచిత్తుండై కొంతతడ వామెను గను 

శెప్పలు వాల్చక గనుంగొనుచు నిలువబడి తుదకుఆహా! ఈలొొయ్య 

లీమేక చా! నామోాహంపు మొలక. ఎన్ని దినంబులకు నా నేత సాఫల్య 

ము గలిగినది. ఈలావణ్యగ్యాతి యీయుపవన మెట్లు ప వేశిం చెనో” 

యని యాశ్ళ్చర్యపడు చుండ సంయు _క్షయు వాల్లన్ను ల(దన పియుని ఫ్ 

ఖ్మీంచుచుం దన్నతంకు గాంచినతరి మరియొక వై వున జూచుచు దలవం 

చుకొని నిలువ(బడియు౧ డెను, చక్రవంర్టి యామెవిలాసముంగని పట్ట 

రాని తమక ౦బున జేరవ చ్చు చుండ జెంతనున్న పరిచారికలు పొదల 

మాటున శేగిరి. తోడనే యత డామెపాణిగహాణము గావించెను. అ 
ప్పుడు వారిరువురకుం గలిగిన యానంద మింతింతయని వచింప నలవికా 

దు, (ప్రస్వేదముద్భవింపం బులకలునిండార నికువురు గొంత సేపటివఆకు 
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దేవాములు నుజచి యుండిరి. అప్పటి వారి సౌఖ్యము . శేవలమనుభ వై క్ర 

వేద్యమే గాని వేరుకాదు. చక్రవ ర్తిన్నిగ్ధమై కళలదేరుచున్న యాభా 

లీక మోమునుగాంచి మో హమగ్గలమై (తివ్పి ముద్ది కుక నంబోయెనుగాని 

యామె తటాలున ముఖము నవతలకు దిప్పుకొసి చేయివిడికించుకొని 

యించుక దూరమున శేగి నిలచెను. అుత నతంధఘమరల నామెను గలిసి 

కొన బోవుచుండం బొదరింటడాగియున్న బై రాగి బయటిశే తెంచి 

యదుట నిలచెను, చకవ ర్తి యతనిగాంచుటశోడనే త త్తరమంది నమ 

స్కరించి నిలువ “రాజేందా! సీమై మోవాముగలిగియున్న ను 

సె యింతవజఆకుం గన్యక యేగ దా. గురుజనంబులు  లేనియెడ 

నీ మెనొంటరిగ. చేపట్టుట యు కోమగునా? ఇప్పు డీమెం దగివపరిచారిక 

లతో నంతఃవుర ము. బేరంబంవుము. నీవు నీముందిగ మున శేగియుం 

డుము, వురమంతయు నలంకరింప నొజ్ఞాపించి రేపే మోవివాహాము నెర 

వేర్చెదొనని బలుక యోగికి మాజుబల్క -నోడి యభీప్సీత కార్యసిద్ధి కా 

టంకము లెన్నైనగలుగుచుంకు ననుకొనుచుం జ[కవర్తి యచ్చోటు 

విడిచిపో మెను. సంయు కృయు( దరువాతందన్ను. జేరవచ్చిన పరిచారిక 

లంగూడి రాణివాసమున కరిగాను. బైరాగి వివాహ పయత్నము లొన 

రింప వెడలిపోయెను. 
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బలరామ... 

యోగి తానువచించినపకారము మజునాండు మహావై భవము 
శోంజకన రికిని సంయు కకును వివాహముగావించి నూతనదంపతుల 

దీవించి మరలనవ్పైదనని సెలవుప్రుచ్చుకొని వెడలిపోయెను. చృక్రన 

రియు గమలాకరుండు సంయు క యేయని తెలిసినవిమృ్మటం బట్లరాని బావి అలీ క 6) 

యానందము నొంది తనకట్టియు త్రమసతి యస్ధాంగి యగుటచే గర్వము 

స్థంది యుండెను.కొలువ్రకాటమున శేగుటమాని స దాయంత;ఃస్రురమందే 

యుండు చువ చ్చైను. 

రాజుఇట్లున్న ను మంత్రియగు విజ్ఞాన శిలుండు మ్మాతమేనురక జాగ 
స sy 

రూరు.డె రాచ కార్యముల. జక్క. బబు చుచుం డెను, మేచ్చులదాడి 
యా ణం (౧౯ 

కోర్వంజూలకున్నా మని పర గామములనుండి యనుదినను 'లేఖలువచ్చు 

చుండేను, (పథానియు( జక్రవ ర్రికిలభించిన నూత్న సౌఖ్యమునకు( (బతి 

బధకము గలిగింప నిష్టము లేనివాడై తానే యస్నింటిసవరించుకొసి 

వోన్రుచుంజెగాసని దినములు గడచినకొలంది బతిక లెక్కు-వై తమ రాజ్య 
యా 9 

మంతయు నల్ల క భోలమగుచున్న ట్టు తెలియవ ద్చుచుం డెను, అ త్తరి 

మెల్లనంజకవర్హిం బిలివించి సంగతులన్ని యు విశదపజుపగా6 దనరా 

జ్యమునందట్టి హాంతకు లుండరాదని వ డెలియపబుప 

వలల దిగాప్రార వలి యత (దూరకుండెను. ఎన్ని యు త్తరవులుపోయి 

నను మవామ్మదీయు లా రాష్ట్రము వదలకుండిరి. తుదకు. (బజలంద జు 

డిల్రి రాజ్యమును విడి చిపోవ్రుచున్నా మని చక్రవ ర్థికడకు లేఖలనంపిగి, 

పృథివీ రాజా లెఖంగాంచి తౌ నంతవణకు ను పేశష-జేసినందులకు నొచ్చు 

కొనుచు నాక్షుణము'న శాతవుల సమాచారము టెలిసిశళొనిశాం. గొం 

దజి వేగులవారి నంపపెను, వారును వెడలిపోయి మరల జనుచెంచి 
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మబామ్మదీయులు లెక్క.కు మీరిన చేనలతో హీస్పర్ వురమునద్ద 

నున్నా రనియు వారినుండి కొందజు గుంవువై బయలుదేరి | గామముల 

గొల్ల బెట్టుచున్నా రనియు నచించిరి, 

అందు పెం జగన_్టి కివువ హించి కుంభీలకుడను వాని సక 

లామోహిణీపతిగ శనేర్పణిచి దుర్హురభీములను వారి వానికి.  దోడిచ్చి 

యొక లక్ష_సెన్యము పిాస్పగ్ వురమునై వున కంపెను, చృకవ_ర్రియాజ్ఞం 

దలందాలిచి కుంభీలకుండు నడువు దటస్థమగునట్టి మ్రేచ్చులయొక్క_ 

బందిపోటు మూకల నాశనముగావించుచూ హిస్పర్ వురమున కటుగు 

చుం డెను, 

సార్వ భౌమసైన్యము వచ్చుచున్న దనివిని మ్లేచ్చనేనానాయ 

కుండగు కుతుబుద్దీ౯' నులా౯ గారిని దళ్భ ణమ కొనిరమ్మని ఇవారుల 

నంవీ తాను జాగరూకత శో. గాచుకొనియుండెను. మజీియు (గామ 

ముల్పెంబడి దోచుకొనంటోయిన గుంవులును వచ్చి యతని గలిసి 

కొనెను, కాని కుతుబుద్దీ౯ లకు సెన్యము వచ్చుచున్నదని విని తన 

వద్ద నేబది వేల న్య మే యుండుటవలన యమునాళీరమునందువ లెనే 

మరల నపజయము కలుగువేమోయని భయమందు చుండెను నుల్లా౯ 

గారి కొఆకు (పతినిమేప. మెదురు చూచుచుండెను. ఇంతలో నార్య 

చీన దృస్టీ.గోచరమై (పబలాట్టహాసంబున జనుదెంచుచుం డెను. మ్లేచ్చు 

లును దమతమ యాయుధముల దాల్చి రణమునకు దిగిరి నుమారు 

పగలు శెంకుగంటల వేళ యుద్దము (పారంభమయ్యెను. తమ కది 

వజఆకు. గలిగిన పరాభవము దీర్చుకొన నెంచి మహామ్మదీయు లత్యంత 

పర్మాక్రమముతోం బోరాడంగడంగిరి. కాని తేగినట్టి రణశితు, లేని వాగగు 

టచే వందలళొెలంది నాశనమగుచుండిరి. ఆర్యులత్యంత వివుణముతో 

నొళ్కౌెక్క-వేటున కచేకమందిని నేలకు బలీయి చ్చు చుండిరి, రణము 

మహా ఘోరముగ నుం డెనుః నిమిషసిమిప మునకు సుల్తాను వచ్చుచు 



184 రాణీనంయు కృ. 

న్నాండో లేదోయని కనుగొనుటకుం జాగులనంవుచు కుతుబుద్దీక 

"సేన నుత్సాహాపటుచు చుండెను. మరునటిదినము పగలు పదునొక౦డు 

గంటలనవజకు మహమ్మాదీయు లత్యు త్పాహముతోం బో రాడు చుండిరి, 

అప్పటికీని నులా౯ాగారిజాడ లేమియు లేవయ్యె. అంత గుతుబుద్ది౯ 

తాందల(చినంత యెనదని చింతించు చు వెరిసే సన (పబలముగ నుండుట 

వలన దన కపజయము గలుగుట రరూఢియని తలంచి కొంచె మించు 

మించుగ నొంటిగంట వేళ సేననంతయు వెనుకకు మఆలవలనసినదని యు త్త 

రన్ర జేసెను. కుతుబుడి ద్ర నాజ్ఞావించిన మచ్చ వాహిని వెన్ని చ్చి వశము 

డు టవలోకించికుంభీలకుంయ వారి వెంటందగిలిత రుమ(దన వారి కాజ్ఞావింప 

hse మహమ శదీయుల దరుముశకొనిపోవ సాగిరి, ఇటులు 

సార్యభామసే నేన చే 'వెంబడింపంబడిన వార లె 0 మేచ్చులు స్థా నేశ్వరమువద్ద 

శేగునప్పటికి సులా౯ [పబలసేనాపరీవృతుండై యెదురుగం. జనుదెంచు 

చుండెను. నులా౯ పరు గెత్తుకొనివచ్చు చున్న తన సే సన నావీ మరల యుద్ధ 

మునకు. బురికొ ల్పను, నుల్లాక మహమ్మద్ గోరీ 'వెంటవచ్చిన నే 

మునందు బది వేలయాఫ్ గ౯ లును, నెనిమిది వేల యరబ్బులు నిరువది 

వేలతురుష్కులు, మొగలాయిలునుండిరి కుంభీలకు( డువై రిసేన 

మిక్కు టముగ నుండుటగాంచి తనసేన నర్భచందా)కారవ్యూవామున 

దీర్చి శాతవృల? చాక(బంచెను. అంత మరల పోరుమహో ఘోరమయ్యె 

ను. వివిధశ స్వాస్ర్రతాకుడులముల వేలకొలందిపైనికులు మడియుచుం 
డిరి. ఇట్లిక్కడ ఘోరసంగామము జరుగుచుండ నీవార్తలన్నియు 

కుంభీలకుండు చక్రవర్తికి దెలియబటి చెను, 

కుంభీలకుని లేఖలవలన నుల్లా౯ తనయావత్తుసేనను గైకొని 

లాెహూారు దుర్గమును విడచినచ్చినాండని తెలిసికొని, చృకవ ర్తి, 

తన పాణన్నేహితుండును, బావమజందియు మేవాడ్ పరిపాలకుండునగు 

సామర్శికి లాెపూారును ముట్ల్టడింప వర్తమాన మం పెను, 

సామర్శియు: జ[కవర్హి యాజ్ఞావించినట్ల తనవద్దనున్న యేబది వేలమైన్య 
మును వెంటంగొని లావోోకును ముట్టడిం చెను. అదుర్షమును సులాఃా 

లేనికొలమున నృషాఫ్అినువాండు నలువది వేలసై న్యముతోం గాపాను 
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చుండెను. సామర్శి దండె ర్రి వచ్చుటవిని య్మపాఫ్ తన సేనను దగుస్థల 

ములందు నమర్సి రణమొనర్చి శ్మొత్రవులం చారదోలవలయునీవి 

యాజ్ఞావిం చెను, వారున క్రై యుద్ద మొనరింపసాగిరి, సామర్శిసెనికులు 

ఫీరంగులం గోటగోడల చివరలకు గురిపెట్టికాల్చుచు గోడల పెకి మహ 

మ్మదీయులు రాకుండ, చేయు చుండిరి, తుచ లును నులా౯ లేనితరి 

నెటులైన మాటదక్కి_౦చుకొననెంచి పరాకమముమిోర వె తులకుదారి 

దొరకకుండం  బోరాడుచుండిరి, నామర్శి యెటులైన లాహోోరును 

మరల నార్యులవశి ముచేయ నదను కిలిగానసి తిన వారల కత్యంత 

(పోత్స్పావా మొసంగుచు రణము సేయించుచుండెను. (వాణముల 

కాశింపక నాహసభ ర్యములత" నార్య సె నికులు పోరాడు వు వారము 

దినములకు. గోటబహా రర ను ల ఫేదించుకొసని లోపలంబ వెశించి రిప్ర్రుల 

నురుమాడంగడంగిరి. ఇక్కడ ఛా నేశ్వరమువద్రనున్న మేచ్చులు కుంభీ 
లకు. డేర్చఆచిన య చర దాకా వుషు వామును భేదింపంజూలక వేల 

కొలంది మడియుచుండీరి, ఒక వార మగునప్పటికి మహమ్మదీయ సేన 
సగమునాశ నమయ్యెను. అ తరి కుంభీలకుండు కివిలుం డనువానికి 

గొంత సేననిచ్చి శ తువుల వెనుక వైపున దాకంబం చెను. మవామ 

దీయు లార్యసేన సకలము దమముందున్న దసయె భావించిరిగాన 

సివుణులగు సేనానులు మొదలగు వారల్మీపక్కి- నె యుండరి అ తేరి 

నాకస్మిక ముగ గవీలుంయడ వెనుక దాశిన. గోరీ న 

బాకూ, పాపర్ జంగులను నిరువ్రురునివుణులగు సేనానులం గవీలుని 

నదుకించి పో రాడం బని చెను+న బ్లక్కుల నార్యులు ముట్రడి వై చియుండుట 

వలన మేచ్చ వాహినియల్లక ల్లోలమగు చుం డెను, అంటలాహళోరుదుర్షమున 

నార్యులుక్కు-మోరిన రో పమునం దెగండి మహమృదీయులనణకీ పార 

వె చుచుండ వారిధాటి! *రువంజూలక తుదకు మజియొక వారమగునప్పటికి 
నషా)ఫ్ కాలికిబుది చెప్పీ పారిపోయెను. సేనానాయకు(ఃడు కాన రాకుం 

డుటవలన మిగిలియిన్న మెచ్చ ఎసైసకులు నిరుత్సాహుల్ర యంత్య సా 

వాసముంజూవీ మడియు చుండిరి. నురికొంద అిపా)ఫ్ మార్షము నవలం 

'బించుచుండీరి, మరా(డువారిములు కడచునప్పటికి మవామ్ముదియులు 
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పూర్తిగ నాశనమై కోటసామర్శి స్వాథిన మయ్యెను.తనవిజయ వా రచక 

వరర్తికి దెలియంబటిచి, దుర్షముయొక్క-_ శిథిలము లై నగోడల బాగు చేయిం 

చి వాస్మిపై ఫీరంగుల నెక్కించి మరల దన్నెవరైన నెదురింపవచ్చిన 

నోడించుటకు సామర్శి సంస ౩ యుండిన: 

ఇట స్టా నేశ్వర మువద్ర నెకమాస యగునప్పటికి మైచ్చ సేన విసార 

భాగము నాశనమయ్యెను. అంత సుల్తా౯ దాను లాహూారునుంచి వచ్చిన 

సైన్యముం గొనిరమ్మసిచారులవ ల్ల నపాఫీకు వృర్తమానమంప వారు 

తిరిగివచ్చి యక్క_డిసమాచారిము నెటిగించిరి, నుల్తా౯ మవామ్మాద్ 

గోరీ లాహూరు శ, (తువులపాలై నదసి విసి భయా పితుండె బై యింక నట 

నున్న (దనకు మరణము సంఛవించుట నిశ్చయమసి తలంచి  చతురులగు 

నూర్దురుసె నికులను, గుతు బుద్రినును వెంటగాని యొక ర్మాతివేళ పాటి 

పోయెను, మజునాండు రణమునందునులా౯ గానరాకుంటచే నతండు 

రణములో, జచ్చియుండ(బోలు నని మహమ్మదీయులు శార్యహీను లై 

పరుగిడంబొచ్చిరి, ఆర్యు లొకసనినై న దవ్చించుకొనిపోకుండ మట్టు పెట్టు 

చుండరి, కొస్నిదినము లగునప్పటక సుల్తా౯ సెన్యము సంపూర్ణ ముగ 

ధ్వంసమయ్యును, హత శేషులగువారం బట్టించి డిల్లీక ఖు దీలుగంబంవీ కుంభీ 
లకుందు తనజయ వార్తను జక్రిపంర్తిక. దెలియంబత చెను. శా తవుల 

యుద్ధోపకరణములన్ని యు నార్యులపాలంబ డెను, కుంభీలకు. డట్టి మహో 

జయముతో డిల్లని ప వేశించెను. అతండు రాజ ధానిం జేరిన దినమున ననే 

క ములగు నుత్చ్సవములు జరిగను+చ కి వ_రియు మెహూల్తాసమునొంది 

రణ పావీణ్యము గనుబజిచిన సేనానులక నేకి బహుమతులొస(గిమన్ని ౦ 

చెను.సంయు క్రయు దననాయకునకు. గలిగిన జయమువలనం బరమా 

నందభరితయె రణమునగలించినళూరుల శాంతిల రవ్చించి వారిన నేక 

గతులనో దార్చ మన్నించుచు నట్రవారి లకు6 దగిన జివనోపాయంబుల 

గల్బం చెను, ల యాశ్భాటము లవుగాంటనందున బేశి మంతయు 

నమ్ముదియై వారజనంబు లెల్ల సాఖ్యాంబు రాశి నోలలాడుచుండిీరి, 

or అటాలలలం 
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నులా౯ షవా బుద్దళ౯ మహమ్మద్ గోరీ యట్లు ఆర్వచ కవ ర్తి 

చేనచే నోడింపంబడి లాహోోేరుదుర్తమి సైతేము వయినందున విచార 

మగ్ను (డై యార్యావ_ర్తము జయించునాస  యడుగంట నాకస్నిక 

ముగ నెవరైన నెత్తివచ్చిన నెదురింపందగిన సేనయు లేమి నింక నింటటనున్న 

(పాణాపాయకరమని త్యళ్లణమ నాఫ్గన్ స్థానమున కేిగ బయలు వెడలి 

సింధునదిం జేరి కుతుబుద్ధిక సతహోపకారము _ ఘాజీఘాటుయొద్ద 

ఏడిసను 

ఈవా ర్షలన్ని యు గ న్యాకుబ్బనగర మునం దెలిసిన వెంటనే జయ 

చందునకుం గలిగిన కడువుమంట ముంతింతని వచింప నలవికాదు, ఇత 

సికి మజంతరోపష మెక్కించుటకుగా సీశ్వర భట్టు పూనుకొనియుం డెను, 

ఆవుబు నాడు నులా౯ గారికి సహాయ్య మొనరించుటంగూక్షి యొక 

పెద్రసభ గావించిరి, దానియందు బథానులు, మంతులు, దండనా 

యకులు మొదలగువారందజు బరి'వెప్తించి యుండిరి, ఈశ్వర భట్టుచే 

_పిశేవింపయడీన వార లై సేనాపతులందటు నుల్తా౯ గారికే దోడుపడ వల 

యుననియే వచించుచుండిరి, వినయశీలు. డొక్కండుమ్మ తము వలదని 

వారించుచుండెను. అ తరి రాజుగారు మ్రైచ్చులకు సహాయ మొనరించి 

యే తీరవలయునని వచింప వినయశీలు. డిట్లనియె. “జయచం దా! 

పూజనియంబగు నార్యావ_రమును గోహంతకులగు. గూ/రులపాల 

నేలబడవై చదవు? ఇదివటకు మన్మపజ లనుభవించిన బాధలవిసీియు 

మరల నిశ్షులకావిం చెదవు? చక్రవ రి పెగల ననూయ విడనాడుముం 

నికత(డుచేసిన యపకార మేమిక లదు? నీవే విచారహీనుండ వై మున్నుం 

దశనికి సిష్తూర ముగ లేఖనంవిన వీదప నీపైదండె త్తివచ్చెనంట గాని నీ 
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వతని నవమానిపటీచిన సంగతి వినియు నూరకుం జెనని వినియుంటీని, స్వా 

ర్థపరులును దురాలోచనాసంగ తులునగు సిశ్వర భట్టు మొదలగు టం 

పల్కు లాలించి నిపష్కారణముగ నేల చెడిపోయెదవు? ఇతండు నిన్ను నా 

శనముగావించి తానును నాశ మగునట్టి కుయుక్పు లే వచిచచుచుంకుం 

గాని నీమేలుగోరి చెప్పుటలేదు. పరదేశముల రాజులు మనబేశముపె 

దండె తి వచ్చినప్రుశు మన కదినటికున్న మనస్స ల సహితము వదలు 

కొని యందజ మొకటిగాగూడి దేశమును రవ్నీంచుకొను నుపాయము( 

జూడవలయు.(గని పరులకు సహాయ మొనరించు "ఒబక్క-డనై నగలదా? 

నీవును జక్షవ_ర్థియం గలిసి మ్లేచ్భుల. బారం దోలుటకుమారు 

నీవూరకుండ నెన నూరకుండక మన దేశమందు నిలువ నీడ లేక పా౭పో 

వుచున్న నుల్తానును మరల బిలివించి యతనికి. దోడ్సడు కొంత వెత 

తనము. ఇదివజకు లానళోరు వా_స్రవ్యులగు నార్యు లెందటు తమ 

జేనమును త్యజించి మనకడ శేగుబెంచి మేచ్చులు పెట్టిన బాధల 

జెప్పుకొని యేకువలేదు. నీవు సహాయ్య మొనరింపకున్న ను జక్రవ రీ 

యతని. బాజ(దోలినాండని వినుటకు నాకెంతయు సంతసముగ నున్న ది 

నామాట బాటించి సీవింతటితో నూరకుండుము, కుత్పితుండగు సి 

భట్టువాక్యములు వీంటివా సిక్కముగ. జెడిపోదున్ర.* అన భట్టుగా 

రుుగు/ డై లేచి “శా జేందా! మూానాభిమూనములు కలవా రవ్వరు 

సిట్లువచింపరు, నీవు నుల్తానుకు సాహాయ్యపడ( బోవుచున్నా వను ఓల? 

అతనినే నీవు సాయముగ( దోడొని చృక్రవ ర్తి పె దండె త్రనున్నావని 

యేల తలంపరాదు, నేను నీనాశనముగోరి యొక్క. నాటికి వచింపను, 

శ తియుండగు వాండు తన వైరము దీర్చుకొనంజాలక యాడుదానివ తె 

నింటలహారుచుండి యున్న చో: దన్నపజల కే తనమైగల యభిమానము 
దవ్చిపోవును,. అట్రియెడ నిన్ను (పోత్సావాము చేయుచుంటిమేకాని 

మే మేమియు నాశనము చేయుటళేదు. మీదు మిక్కిలి య్యూపథాని 
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వంటి వారలే నిన్ను నిరుత్సాహపటుచు దు నడ్డంకుల. గల్పించి ఇెళ్వు 

చున్న” రనెను. దండనాయకులు మొదలగువార లంతకుమునుపీ 

భట్టు గారిచే బోధితు లై యముంకుటవలన వారును నులానునకు సాహో 

య్య మొనరింపవలయునని యే పలుకుచుండిరి. జయచందుంకు నట్టియు 

ద్దేశ మునే కలిగియుం డెను, ఇంతనుంది మూథుల గోపల నొక్కవినయ 

నీలు. డేమిచేయగలుగుకు? అయినను వినయలీలుం డూరకొనక మరల 

““రాజచందా! అనూయాపరుండ నై కుమా గకాగాముఎగు వారివాక్య 

ము లాలీంచి యేల నిప్కారణముగం జెడిపోయెదవు? సశ పాతవిహీన 

మతివైె బాగునోగుల విచారించి మూచుకొనుము. ముందు నీవంశ 

మున జన్నింపంబోవు వారల కీచేధ బున. గాలునిలుపరాకు-డం జేయ 

కుము. అనేక వేల సంవత్సరముల నుండియు. బర చేశ ములవారిచే మన్న 

నలందుచు వచ్చుచున్న మన దేశమును ధ్యంసము చేయకుము, అదియుం 

గాక యో భట్టుగారు నీయెడ నేవిధమైన (దోవాము దల పెట్టి 

యుండ లేదని వచిందుచున్నా (డుక దా? ఒక నా డీమూథు౧డును బిసి 

యనుచగులికువురును నీళొమా నెను గడలేర్చ నిశ్చయించినారు, 
దేవశ ర్శమూలమున వీనిమి తుల కిరువ్రుర కానాండే మృతిగలిగి సంయు 

కృ కాగండము గడచిపోయినది, ఇతండు నీయొద్ద దవ్చించుకొనుటనై 

వారిని నులా౯కడకు బంవియుంటినని వచించినా(శు. ఏనిరహస్యము 

లన్ని యు నితనివద్దనున్న కంచుకికి బాగుగ బెలియును. కాచలయు 

నన్న నతనిదెవ్పించి యడిగిచమూకులో డన గంచుకిని బిలువించియడుగ 

నతండు వినయశిలుండు వచించిన ప్రకార మే చెప్పెను. 

అత్తరి భట్టుగారు వినయమంతయు దన మొగమున నే తాండవ 

మూడ లేచి “మహాప్రభో! వీరల వచించునదియేమో శాకు( చెలియ 
కున్నది. ఈ వినయశీలుండు మెల్లగ నాకడనున్న కంచుకీని లో(బణి 
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చుకొని వానిచే నిట్లు బలికించినాయు. అదియుంగాక నీతండు చెప్పిన 
దినమున నే నిల్లువదలి బయటబోకు ండినట్లు మోకు సాత్ష్యుమివ్చీం చెద” 

నని నల్గురు మనుజుల బిలువనంపీ వారిచే నశ్లే చెప్పించి వెండియు నిట్ల 

నియె.““ఇతండు నామ్మి తులనిరువుర దేవశర్మ చంవినట్లు వచించుచున్నా (డు 

గదా! వారల నిద్దతి గుతుబుద్దీః "వద్ద కనిచి యుంటినో లేదో యతని 

దగ్గరనుండియే లేఖడెప్పించి విరాకు? గనుపటిచెదను. ” అని ఖండిత 

ముగ బలుక జయచం దుండును దనకూ(తురువిపయ వై: యంత గా 

విచారింపకున్నా(డు కాన భట్టుగారి వాక్యముల నే విశ్వసిం చెంగాని 

వినయనీలునిమా టల బాటిగొనండయ్యాను. అంత దా నెన్ని గతుల 

వక్కా_ణీంచినను దన్ను లెక్కగొననందున వినయళీలుండు కోపమూని 
‘ దుర్మార్తలా రా ! మోబోటినారలున్న రాజ్య మెన్న టికె నం గుదుటం.. 

బకునా ౪ మో మూలముననే యిదివజంరకు జ[కవ ర్హితో చు న 

కలిగి లక్షులకొల(దిగనున్న సేనయంతయు నాశనమైనది. అనేకతర 

ములనుండి (పఖ్యాతిమిారి వచ్చుచున్న గన్యాకుబ్ద రాజ్యము నటికి 

మా కారణమున సకలము కావలసివచ్చినది, ” అని సభ వారింగూర్చి 

పలికి నృవువి వంకకు(దిరిగి “ జయచం దా! నావాక్యముల నించక 

విశ్వసింవుము. చ కవ రిఫవైర మూనకుము, వ్రుచ్భులం జేరదీయ 

కము. అట్లు చేరతీయుటవలన నీమాతృభూమికంతయు నప కారము 
గావించినవాండ వగుదువు. నీమౌార్ట్యము. విడువుము. ” అన జయచం 

దం జేమియు( (బత్యు త్తరమియకం డెను, అంత మగల వినయలళీ 

లుండు * వమి ! ఇంతగా నచించిచున్నను నామాటలయందు నీకిందు 

వైనవిశ్వాసము గలుగ లేదుగా. ఆసన్న కాలము సమిోవించినవాండు 
తన మేలుగోరి చెప్పు మిత్రులం బాటింపడనుట కిప్పుకు నీవు నిదర్శన 

ముగ నగపడుచున్నావు, అంత నామాటలయందు సీకు నమ్మకము 

౫లుగనిచో నాకీక ష్టమంతయు నటిిక్రని తన్న పథానిత్వమునకు రాజీనా 

నమూాయొస౧గి వెడలిపోయెను, 
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వంటనే భట్టుగారులేచి “ రాజా! ఇతండు తానుబెదరింది 

పోయిన నీవుభయపడి మరల నతని కాళ్లు పట్టుకుందువని యిట్లు 

కావించినాంకు. ఇప్పుడు నీ కితమ్మాతము భీతికలుగుట కవకాశ ము 

లేదు. ఇతండు పోయిన నిన్ను నిరుత్పావాపజుచువారు 

లేకుండంబోయి రంతియే చాలు. నీ వింతకాల మితనిం బథానిగ, 

బెట్టుకొని రాజ్య మటు లొనరించుచుంటివో నాకాశ్చర్యము” 

నున్నది. ఇటువంటి పిరికిపందల మంతులుగానుంచుశొనుట సీచేతన్సీ 

దము, అందుకొటుశే యితీనివి ప యమై నీతో నెన్ని పర్యాయములో 

వచించియుంటి. అప్పుడు నామాటవీనకపోతివి. ఇప్పుడెవగు పొమ్మన 

కుండం దనంత. జానే వెడలిపోయినాండు. శతువు పెకి చేతెంచి తల 

నరుక నున్నప్పుడుకూడ నూరకుండునుని వచించు నంతటివాందే, 

కానిమ్ము ! బ్రిశనైన నీవు బాగుపడు నుపాయము చూచుకొనుము, 

మనమిదివఆజకు (వాసిపంనిన లేఖల. జూచుకొని కొందబు వచ్చిరికదా! 

తక్కిన వారికి మరల |వాసిపంపుము. ఇంతలో నేను గుతుబుద్దీ౯ళకు 

వర్తమాన మంపెదను, ఒక వేళ జకవ ర్తిచే నోటమికలిగిన మరల 

లాాూూరునకుంబోక సింధునదీతీరమున ఘాజీఘాటువద్ద నుండవలసి 

నదని యతని కిదివజ కే తెలివియుంటిని. ఇప్పుడు వారికి లాహళాశీకుదుర్ష 

మునసహీతము పోయినందున నక్క_డనే విడిసి యుందురు. ఆఫ్ గక 

స్థానమునుండి నూతన “సెన్యమును దెప్పించుకొనవలసినదిగా వారి 

కిప్పుడు తెలియపటి చెదను” అన జయుచందుకు యుకాయు కృముల 

విచారింపక భట్టుగారు వచించునదంతయు దనకు లాభకరమేయని 

తలంచి పట్టియున్న యసూ మవూవీశాచమును వదలించు కొనంజూలక 

రాకతక్కిన తనమ్మితులగు నితర రాజులకు మరల న_ర్హమానముల 

నంసపేను, అంత నాంటికి సభజూలించి యందజు వెడలిపోయిరి. 

ఈశ్వర భట్టు వినయనీలుండు పోయినందుల కత్యంతే సంతో షభరి 
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తుడయి తన నిలయనున శేగి కుతుబుద్దీనున కీ క్రిందివిధమున లేఖ 

(వాసెను,. 

“ఆలీసర్కా5 కుతుబుద్ద౯ నవాబొగారి దివ్నసము ఖమునకు 

విరామి[ తు. డీశ్యరభట్టు విన్నవించుళొనున దేమన్న__ 

(పన్తుతము మవూకరుగలిగిన బరాజయమువలన నాకపరిమితనుగు 

దుఃఖము గలిగినది, అయినది కానిండు. మి రెంతనూ త మధై ర్యపడ 

వలదు. ఇక్కడ జయచం కుని? బూర్తిగ నా వలలో వేసిక్రొన్నా(డను, 

నాపలుకన్న జవదాట(ను. మీకు(దోడ్సడి చకవ ర్తి నెదురింప నిశ్చ 

యించుకొన్నా ము. మటియు వినయళీలుండు నేయు 'తనపనికి రాజీనా' 

వమవూయొసంగిపోయినాంకు, 9ఇంగ్ జయచం దునకు నాకు వ్ ముగ? 

జెప్ప్తూావారెవరును లేరు. మీరు మోదేశమునుండి తగినంత సేనను బెప్పిం 

చుళొని నా కాసమాణచారము దెలియం వేసిననోడకే యితని వెంటనొని 

స్ మిమ్ము గకొసికా నెదను. తమరు మీమాట జెలించుకళకొనుకాలము 

సమోవించు చున్న ది”. 

ఆయు త్తరములో ఘాజీఘాటువద్ద కేగి కుతుబుద్దీను కియ్యమని 

చారుల వేతి కిచ్చిపం మను, కలిపయదినంబుల తన. ఫఘాజీఘా టు 

జేరి కుతుబుద్దిను కాజాబుల నియ్య నత డదిచూచుకొని సంతోష భరి 

తుండై వాసిసమాచారము నుల్లా౯గారి శకెణుకపటీ చెను. గోరీయు 

మరల నార్యావ ర్హమున నిలుచుటకు నీడ దొరికెనని సంతసించుచు 

గజినీయందున్న తనత మునకు చేతనై నంత సేనను వెంటగొని ఘాజీఘాటు 

వద్దకు రావలసినది 6 చెలియంబజీచి సె మ్స పెరిగిన మచ్చరమున నెప్పు 

డార్యావర్తవుం జ్యకవక్షిని గడతేర్తునా యని కాచుకొనియుం డెను. 

—~RPIm ACRE —— 
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స్థానేశ్వరమునద్ద నులానోడిపోయిన విదప( దన రాష్ట్ర /ములలోని ప్రజ 

లెల్లరు 'వెనోళ్ళం బొగదుచుండం జ క్రవర్షి రాజ్య మేలుచు నుఖముగ6 

గొన్ని దినములు గడసపెను. అనంతరము పర దేశముల మెలంగుచున్న 

వేగులవా రరుదెంచి జయచందు(డు జేయు చున్నకుటలం దెలియబటి 

చిర. చక్రన_ర్హి యందులకింత సేవ్రు విచారించి యూరకున్న గార్యము లే 

దని ees ప్పసభ జరిగిం చెను, అందు (పథానులు అమి హి ణీ 

పతులునున్న గు రాజ్యమునకు సంబంధించిన గొప్పయధి కారులంద జు 

నచ్చి పరి వేస్టించియుండిరి. అ తరి బృథిపిరాజు తానున్న పీఠమున లేచి 

సిలువంబడి “సభికులా రా ! నిన్న వునవారులు కొనివచ్చిన నృత్తాంత 

ముల విసియేయుందురు. మరల సిష్పుడు చెప్పుచున్నాను. జయచం 

[చుండు మనతో. బూనుకొన్న వై రిమునుమానక మన దేశ మునం గాలు 

పెట్టుట కెన పీలులేక పాజీపోవుచున్న నులానునకు. దోడ్సడి నామె 

దండె త్తీంప6 (బయత్నములం జెయుచున్నాండంట. ముటీయు మనదేశం 

బునంగల యితర సామంతులనుగూడ దోడ్కొ_ని వచ్చెదనని మేచ్చునకు 

వ_రమాన మంవినాండంట. ఈజయచంద్రు. నెంతి బుద్దిహీను( డనవ 

చ్చును. పీని మూలమున మన దేశి మన్యులపాలగుకాలము వచ్చినటు 

లున్నది, ఈవిధముగ రణములపై రణములు ేయిచున్న నెన్నా 

ళ్ళసి నిలువలగలము*ః ఇదినణెన యుద్దములవలన నే యమితమగు ధన 

నష్టమును సేనానప్టమును సంఛి ఏంచయున్న దిక దా! ఈసిచుసితో (గల 

హామాడ మొదలిడిన నాటినుండియ మన్నపజల కెక్కడ లేనీ యిక్క_ 

టులు కలుగు చున్న వి, అయ్యూ ! ఈజయచం దున కింతేమ్మాతేము 

యుకాయు క్త వివేచనజానమెందులకు లేదా యస నాకు జింతకలుగు 



చున్నది, ఇంతేవజికును మనయా ర్యాన_ర్రమునందలి రాజు లేకి భవింది 

యొండుటచేతనే కదా పరదేశ ములవారు దీన్మిమింగి వేయం గాచుకొని 

యుండియు నేమియు జేయంజూలక యూరకున్నా రు, (ద స్తుత స్రస్థితినిః 

బట్టి విచారింప మన దేశ మన్యులపాలగుట రూఢియని తో(చుచున్న ది, 

తనకంత సాపెంగోపమున్న స్వయముగ. దానొక్క_6డె నాపెదండే ర్తి 

వచ్చి జయముంగొన రాదా! అటులొనరింపం చేత కాక మనకు (త్య క్ష 

వైరులగు మవామ్మదీయుల కా తానుతోడ్పడుట, వీడు కావించు 

చున్న కృృత్యములం దలంచినకొలంది నాయొడలు ముకుకొని పోన్రుదు 

న్నవి. ” అసిబయటికి వచ్చుచున్న కోపము నావుకొని మరల న మైహి 

ణీపతులశో “*సేనానులారా ! మూ సేనాసమూహాంబుల నస్నింటిం 

జక్కపజుచుకొని రణమునశేగ సిద్ధముగనుం ముం ము. మి దేశ మును 

రశ్రీంచుకొనవలనసి న సమయము వచ్చుచున్నది. జీవముల కాళశింపక 

పోరాడి (పఖ్యాతింగా౦ంచవలయు. వీరికితనమువహించి రణరంగ మున 

వెన్నిచ్చి పారువార  లిక్కడనే యాగిపొంకు. _ అట్టివారల 
నేనెంతమాతము బలనవంతపఆచను, ఇక్కడ (పగల్భములు 

పలికి రణమున _ బరువెత్తువారల కెట్ట కఠినశితునైన విధిం చెద, 

భారతే యుద్ద మైనలే ర్వాత సింతినొప్పసఎ గామము జరిగినటు లెన్నడు 

విసియుండ లేదు. కావున లేశ మత్ మైన. బ్రాణము లమై నాస బెట్టు 

కొనక తుదవణకు యుద్ద మొనరించి. పాండన సేనానాయకులంబలె 

ఇాశ్వతరర్పు ల నందుంయ. ” 

ఇట్లు చృక్రవ ర్తి పలుక సీ సాధిపతులంద టోక్క- పర్యాయుమున 

లేచి “ రాజం దా |! దేవరవా రింతగ సెలవియ్యవలయునా 1 మా రణ 

కౌళలము గాంచి మూరే యప్పుడు మెచ్చుకొందురుగాక. ఇప్పు డూరక 
వచించిన. |బయోజన మేమి ? శ _క్రీహీనమగుపర్యంత ముం బోరాడు 

చుందు మని సక్క_ముగ నమ్మియుం కుందు, ౫ అని యీక నాక్యముగం 
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బలుకం జ్మకవి సంతసించిచెండియు “మానేరు నేనెజుంగనా ! 

అయినను జెప్పవలసినమాటలు చెప్పితీ ” ననెను, అ త్తరి విక్ఞానశీలు( కు 

లేచి * మహ్మాపభో! నాదొకచిన్న మనవికలకు, ఇప్పు డాజయచం 

ద్రుడు చేయుచున్న కార్యములబకి యాలోచింప మనకెస్టును పోరు 

తప్పదు, అది నిశ్చయ మే అయినను నేకార్య యులు కాని సాధ్యమగు5ం 

తవఆకు సామ్య మున నే చక్క_పటుచుకొను టుచితముకాన మగల 

మి తబంధు భావములశో నాజయచందు)న కొక లేఖ వాసి పంవుకు, 

విడప సంగతులన్నియు విశేదములగును ” అంకం జ[కవ ర్తి క్క విజ్ఞాన 

నీలా! సీవృుచెప్పునవి యన్నియు బషుపాతరహితుండును నసూ మావి 
హీంనుందును నగువానియెడ ఫలించుంగాని యిక ర్మార్టునయెడ సఫల 

ములగునా * మజియు మనమెంతసామ్యుమున వేకుచున్న యంత 

మనతల కెక్కు_(గాని యతండు మంచి మార్గమునకు వచ్చుననుట కల్ల, 

అయినను నీమాట.గాదనను, సియాలోచన పకార మటులే ప, లిక 

_చాసిపంపెద” నన యొకలేఖ  న్నీక్రిందివిథము॥ (వారు 

దొ(డ7గనుః. 

“ స్వస్తి శీ, కన్యాకుబ్దవు రాధీశుండగు జయచందుని సన్నిధికి 
ని చార్యసంత్తి వాడ వెనందున  మనమందణిము బంధువుల మైయు 

న్నాముః, అదియుంగాక మనకిద్దఆ కిప్పుడు మతింత దగ్గఆ బాంధ న్యము 

చేకూరిన ది. భాంధవ్యముమాట యటులుండవిమ్ము. పరస్పరకలహ ము 

లుతేక మన మందఆఅము గలిసియుండి మాతృభూమిని రథీంచుట 

మనకు విధియెయున్న ది, పరబేశములవార లీదేశమున దండె త్తివచ్చి 
నప్పు డొక్క. ఛావముతోనందఅ మేక మైవారిం దరిమి వేయకున్న 

మనకీ రాజ్యములు నిలుచుట దుర్లభ ము. క్రరవతశే మనలో మవము 
వైరముం బెట్టుకొని మన్మపజల క నేక గతులబాధలు కలుగం జేసి 

యున్నా ము. “ అట్టివిమయములో నాచేనోటువడి యావల లాహోోగు 

చుక్షమును బోగొట్టుకొని యూ ర్యావ_ర్పమునందు నిలువనీడ లేక స్వదే 
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శమునకు. బరువె తి పోవుచున్న నులానునకు నీవు తోడుపకుచున్నా 
వని వినుటకు నాకెంతయు. జింతగనున్నది. నీవింతటియజ్డాని కేటికె 
తినో యూహీంపంజూలకున్నా ను. మన మందజణములోలని పరుల-భారం 

దోలుట లేకపోవ: బరుల శే సాహాయ్య మొనర్చి న్నాపెంబంవు "బంతీ వెలి 

తనము, మనచుట్టు (పక్క_లనున్న చేశముల నా న త్యముల 

సలివిరని సనం డెన వినియుంటివాో కావున నిశనై న నిట్టియవి వేక ఫు 
గార్యముల నొనర్చ్భు టుడిగి సులాా౯ వ్ మైతివదలుము. న్ భావిసౌఖ్య 

మునకు భం౫ము కలిగిం చుక్రొనకుము. ఏకు భయంపడి యిట్టి లేఖల వా 

సితిననితల(పకుము. అనూ లే తెంచిన మనమెల్లర మేకీభవించి' వారి(దరిమి 
నె చి నవూతృభూమింగాపా కుకొనువిధి మన-దై యుంకుటవలన నిట్లు వీఖుం 

చినాండగాని వేదొండుగాదు, వాళోగలవైరమే (పథానముగ( జూచు 

కొనకుము. మాతృ దేశరకుణోపాయ మరసకొనుము,” 
ఇట్లు (వాని ధీయుతుండగు నొక రాయ బారిచేతి కొసంగి పంవీ 

నాంటికి. గొలువ్రణజాలించి వెడలిపోయెను. రాయ బారి కతిపషయదినంబు 

లకు. గ న్యాకుబ్బమున చేని రాజస భా ద్వారముం చేరి లోపలికి. జెవ్ప్చిపంప 

సివ్రడు సందగ్భింపవలను కాదసి జయచందు(డు (పత్యుత్తర మంపెనుం 

మటు నాకు నక్ట జరిగను. అనంతరము నాలుగా దుదినములు గడచి 

పోవ నస్పుడు నశ జరిగెను. వచ్చినప్పుజిల్ల రాయ బారిం జూడ వలను 

కాదని తిరిస్క_రించుచు యుద్దమునకు (బయత్నములం జేయించుచుం 
జను, రాయళాది యిద౧తయు గ హీంచి తల్భీ ణమ డిల్లీ శీతెంచి కనూ 

జయందు జరిగినసమాచారము( జక న_రికిం దెలియంబటి చెను. అత 

దును రోష పూరితుండై యిక నాలస్యముః జేసిన కార్యము లేదని సేనా 

సతుల నెల్లరం బిలివించి యుద్ధమునకు సర్విసిద్ధులై యుండవలసినదని 

యహ 02 తాను సంయు క్తమందిరమున కిగెను అంటట రాణివాసము 

ననున్న సంయు క్రయు. నత౧డ్రిచేయు చున్న చేష్టలకు జింతాకులయె 

కూరు చుండియుండం బచారిక లేతెంచి చకవలర్హి వచ్చుచున్నా(డని 

తెలీపిగి, శోడసన యామెలేచి మగనిశెదురువోయి నమస్కరించి కొని 
వచ్చి తల్పమున నాసీరుం జేసి యతనిముఖ మించుక నన్నె దరిగియుండు 



ఇరువది యేడవ ప్రకరణము, 14? 

టవలోేకించి మెల్లగ సిట్లనియెం “నాథా! వేయు మోవదనము MA త్ర 

నున్న ది. అందులకు. గారణ మే చెజుంసదు. దీసికి మూరు చింతింపవల 

సిన పసిలేదు. నా తండి యిట్టి కుమార్లగామి యయ్యెనని ఏకుటకు 

నాశెంతయో లజ్ఞగ నున్నది. యుక్తాయు క్తవివేచన లేక యతేఃణు 
చేయ(గడగిన దుప్కా-ర్యములంహార్చి విన్నకొలంది నాకమితేమగు 
రోషము గలుగుచున్నది, ఇతండు నాజనకు(డై నమానె, ఇట్టిదే? 

(దోహులు (బతికియుందుటకన్న మరణించుట యె మేలు, అయ్యో! 

అతడ సజ్జనుండై మనయంద అహోంగలసియున్న నేిప్పు డెట్ట యుల్తాస 

స్థితియం మమోకత అట్టభాగ్య మిని ర్భాగ్యు రాలి కీజన్ముంబునం 

గలుగ నేరదు, అతనివిషయమె మో రాఎంతయెన( జంత. బెప్టుళొన 

రును, మిాదేశ శేనుమున నై నా పెగల మోహాముంద్యజించి సంగెం 

మున కరుగుందుం తమసలవెనచో నాతం్యడయని ఫంకిలపక నేనును 

దవముకు నాయముగ జనుదెం చెదను. సంభవించిన మన కిరువురకు రణ 

ముననే మరణము సంభ ఎంపనింను. అందులకు నా కావంతియెన విచా 

రముకాని భీతికాని లేదు” అసి ధిరత్వము తోపంబల్కి.న తెస్మ ప్రీయాంగ 

న వాక్యము లాలకించి చక్రెప_ర్టి సంతి “షపరవశు( డె యామె నాలిం 

గన మొనరించుకొస “సతీ! సివంటియు త్తమ సాధిం జేపట్టిన నా శీ 

కొఆంతయైన గలుగునా? నావురాకృతవుణ్యవశంబున నివు నాకు 

లభీంచితివి కాసి వేరొండు కాదు, వురుషునిమదికల జింతకతిగినతరి సమ 

యోాచితంబులగు మృదుమధుర వాక్యముల చె నతసి దేర్చునడి యె యతని 

చాలిటి భాగ్య దెవత యనం జెల్లుగాసి లేకున్న మృత్యు దెనత యె యగు 

గదా, నీ వియ్యొడ వచించిన పల్కు లెంతయు నాదరణియములు. చెలీ! 
నీ రణకౌశలము వే నిదివజ క నెక పఠ్యాయములు గాంచియే యున్నాను. 

భూరి సం్టగామమున నాతలం దెగ|వెయనున్న కహరకంఠరను నెక్క- 

(వెటున దునిమి నన్ను. గాపాడినదాసకంటు వేరుగం జూడవలయునా 

సి వీ భూచ్మకనునంతీయు. బాలింపందగీయున్నా వనుట కెంత మ్మాతము 
సందియము లేదు, అయినను యుద్దమునకు గొసీపో వ్రతలంఫున మన 

నగరమందలీ ఆయావనవంతు లాదజకు రణళితు. నర్బించి యుంచినా'శు, 



las రాణీసంయు క. 
లీ 

వారంద జిప్రుకు నాళో రా రా సిద్దముగనున్నారు. మేమందఆము రణ 

స్థలి శేగ నగరమున నుండు కాద్దిశ సేనకును తక్కి న నీతోడికాంతలకును 

టే రకుకు లెవ్వరు నుండరు “అటి తరుణమున నాభారమంతయు సీ 

యది మే” అన సంయు కమరల “నాథా! నాసఖయగు మంజరిని 

మూ శెణీంగి మేయున్నారుగ దా. ఆకన్నియ మేవివయమందును నాతో 
దీసిపోవునదికాదు. నాకన్న మిన్నయనియే చెప్పనొప్పును. ఆమెను 

మనము లేనికాలము'న నిక్కడ నుంచవచ్చును. ఆమె యిప్పుడు కన్యా 

కుబ్బనగరమున నే యున్న ది. ఆమెకడనుండి జాబురాని దినములేదూ 

మటణియు 'లేఖలందెచ్చిన వార లామె నాకొఆ కై పరితవించుచు గృశించి 

పోవ్రుచున్నదని వవించినారు. నాకు నామెం 'బాసియుండుటవలన 

నెట్లోయున్నది. ఇత్తరి బెలివి'పందగిన సమయమువచ్చినది కావున 

జాబునంవి రవ్చీం చెద, నాయు త్రరముగాంచిన వెంట నే బరు వెత్తుకొని 

నచ్చును, ఆమె నిటనుంచిపోయిన మన కేమియు భయము లేను, నాకు 

మాతో యుద్ధమున శేతేర గడు నభిలాషగ నున్నడి కాన నింతగా వేండు 

కొనుచున్న దానను. కాదనక యను[గహింవులో డని పలుకుచున్న తన 

(పాణశాంతను వలదన నోపక చక్రవర్తి యామె థై ర్యపర్మా క్రమముల 

న్య్వయముగ జూనియున్నా(శు కాన నటులేయని సమ్మతిం చెను, అంత 

నామె మంజరి కొక లేఖ వాసి యొక నికిచ్చి మాతం డిగారి పట్టణమున 

శేష యీాయు త్తరముంజూబి మంజరి వెంటగొనిరమ్ముని పంపెను. పరి 

ఇారకుండు లేఖ కొని చనినవిదప నాదంపతు లిరువుగు రణమును 

గూర్చి మటీగొన్ని సంగతులు మాటలాడు కొన వేరొక నుందిర 
ములోని కరిగిరి, 



ఇరువది యెొనిమివవ ప కరణము: అధ 

జనో 

అంట జయచం( దు డంవిన లేఖల జూచుకొని యార్యావ_ర్త 

మునంగల కాద్దిమంది సామంతులుదప్ప దక్కి-న వారందణు స్వార్థపర 

త్వమూసి స్వతం్మత రాజ్యములు లభించునను కోరిక దమతమ సేనల 

వెంటగొని క న్యా కుబ్దము( జేర వచ్చిరి, అందు జయచందుని 

పాణన్నే హితుడు మందూరు పాలకుండును నగు వురిహర రాజకు 

లుండు నలువది వేల సైన్యముశోడను నేపాల కోసల వంగ దేశాధీ 

పతులు తొంబదివేల సేనలతోడను, కాక్ళరిపతి ముప్పది వేల బలము 

తోడను మగధ నాథుంకు నలువది వేల మై న్యముతోడను జనుదెంచిరి, 
ఏరఠరందటీరాకకు జయచందు(డు సంతసమందుచు నందఆ న నేకగతుల 

మ ర్యాదలొనర్చి మన్నించు మండెను. ఇంక నీశ్వర భట్టుగారి సంతోష 

మునకు పరిమితి యే లేదు. రాజ్య కార్యదురంధ రుండగు వినయశీలుండు 

దనపనికి రాజీనానూ యొసంగి చనినవీదప నతన సానవుని భట్టు 

గా రే యుంచబడిరి గావున రాజుగారికి మం తాలోచన ములన్ని యు 

నితంజే బోధించుచుండెను, జయచం దునకు దోడ్చడం జనుదెంచిన 

రాజులకు. జక్రపర్తిసై లేనిపోని (దోవాముల గల్పించిచెవ్పీ 

యసూయ బుట్టించు చుం డెను, సమ _స్తసొమంతులువచ్చినవిదప గుతు 

బుద్దిక్ వద్దనుండి సమాచార మెప్పు డేతెంచునా యని భట్టుగా కెదు 

రుదమూూచుచుండిరి, అంతలో గొందజుమైచ్చభ టు లే తెంచి కుతుబుద్దీ 

నొసంగిన లేఖల భట్టుగారికియ్య నవ చూచుకొని పరమానందము 

నొంది వానినన్నింటి జయచందునకు: జూవింప నతండును మోదము 

గ్నుండై యలీఘరువద్దకు వచ్చి తమ్ము గలిసికొన వలసినదిగా మచ్చు . 

లకు వ _రమానమం పెను, ఆమరుసటి దినమున వచ్చిన రాజమండలి 

గూడుకొని యలీఘరునకుంటోవు (ప్రయాణమును గూర్చి ముచ్చటించు 
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కొను చుండ దేనశర్శయ తెంచి నృవునిచే మన్న నలంది యొకవీరమున 

నాసీనుండై మెల్లన సిట్టనియే, “జయచం దా! ఈసంరంభ మంతయు 

నేటికి! 

జయ; అయ్యా! మీాకన్య ౬ డెలిసియేయుంనును _ శేలిసియుండియు 

ని శ్తుల యడిగదరు? చకవ ర్తి పె దండే త్తంబోవుచున్నా ము, 

అని నృవ్రండు పలుక దేవశర్మ యొక్కడన చ్చెనాయని వినువు 
కొనుచు మొగము మొడ్చు!క సి కరారు చుండయున్న భట్టుగా రాఖండ 

తెంఛ్రువనాక్యిములకు సంతుషు లై రి, దేవశర 2 రాజుదిక్కు మొగం బె 

“జయచందా! సి వితట యవివెకుండ వెటెక తివ్రూ తెలియంజూలకు 

న్నాను. ఇంచుశకెస యుకాయు క విచార మొసరింపవా* అయ్యో” 

యని యింకను నెమియా వచింపంబోవుచుండ నతడు వినువుకొనుచు 

“అయ్యా! ఈనిలిఐ"క్యనుల విసివిని నాచెవులు తడకలు క ట్లెపోయి 

నవి, మరిల మాకీ | శేమయెందుకు? తుమింవుంయు. ఇ త్తిరుణమున మా 

(లేము అలాల? ల మన్ని ౦పనోపోనసి మొగ మాటమించు కెన లేక 

నిష్రురముగ+ బలుక దెవశర్శమనన్సు కలుక్కుమన వేరొండువచింపనో 

డీ “యటులనాి” యసి కొలువు వడలిపోయెను, 

నిజవురోహితు. డట్టుకోపమున బోవుచుండం జూ చుచునూరకుం 

డెనేకాని జయచం దు ఉడానంతేయు లక్క-(గొనడయ్యెను. ఈర్ష్యా 

నులకు మర్యాదామర్యాద విపెచన జ్ఞానము సహితము నుండదుకొ 

బోలు, నుటుసడతేయకు సకలసెనాసమన్నితు(డై సామంతులం గూ 

డుకొని యలీఘర్నుపాంతేమున శేగి కాళన దియొద్దున దంకును విడియిం 

చి డీరాల వేయించి నులా౯గారిరాక కై యెదురుజూచుచుండెను అంట 

డిల్లీనగరమున వేగులఐ"రివలన బయట జరుగుచున్న సంగతులను విని 
చ్మశవర్హి పట్టరాని భూ వామూని మొక సభ చేసి యందు దండనా 



ద్రరువదియెనిమిద వ ప్ర కరణము. 1$1 

యకులు మొదలగు వారలకు యుద్ధసంబంధములగు విషయముల గొన్ని 

వక్కా ణించుచుండెను. అ త్రరి రాజవుతస్థానమందలి కొందజు సామం 

తులును, ఘూర్డర బేశాధీశుందును జకవ ర్తి కడశేతెంచి యిట్లు విన్న 

వించుకొనిరి. “రాజేం[ దా! మనదేశ ము సె మహమ్మదీయులు దండెత్తి 

నచ్చుటయు, జయచ దుకు మొదలగువారు వారికి దోడ్సశుటయు 

నాదిగాగల సకలవృత్తాంతముల నెజటీంగి యే యున్నాము. తనకుసహాో 

యముగ రమ్మని జయచందుండు మాకును లేఖల నంవీవొాండు. మే 

మతేనికి సహాయముగం బోవుట కచ్చగింపక యేలినవారి సామంతుల 

మగుటచే రణసమయమున మోకు మే మొనరింప( దగుదాని సలువుట 

కె సర్వసిద్ధులమై వచ్చితిమి. మారా వాను నార మెట్లునడ చుకొమ్మవిన 

నబ్లువ రిం చెదము. అ మీాకొణ క న్యూ పాణములస హీత మ 

ర్పింప నన్న ధుల వ యన్నా” మని పలుక, జకవ ర్తిమితిమోటీన సంతన 

మున * ఆహా! నేటికి నేనునిక్క_ముగ ధన్యుండనై తి, మన యార్యాన 

రృమునంగల నృవు లెల్లరు మూతృద్రోహులును, సామి దోహులును, 

స్వార్థపరాయణులు నని తలంచియుంటిగాని నేం డాతలంపు మారిపోయి 

నది. నునకు జయముకాకున్న/౧ బోనిండు, మన యార్యావ_ర్శమునం 

దు మిమ్బు(బోలుపరోపశకార పారీణులు గొందజున్నారుకదా యని సం 

తోషముకలుగుచున్న ది.” అని వారలకందఆకుం బసదనంబులొసంగి 

వారు వెంటంగ్"సివచ్చిన సేనల దన యషాహిణీ సేనల. జేర్సించెను. 

ఆసమయమందే లోకులందజు సౌందర్య మునకు మెచ్చి పెట్టి 

న యలంకారుయను పేరుగల బాలు(డొక(డు రోపూ వేశమున నెజ్బబా 

రినముఖముణో సభామధ్యమున శేతెంచి చకవ ర్తితో “మవోరాజూ! 

ముందుశ, తువ్రులతోం బోరాడ నన్ననుగహింవులో డని వేడుకొనెను. 

పృథిపిరా జాశ్చర్యశలితు(డై నీవి టడుగుటకు గత మేమన నా . బుడు 

తం డిట్లనియె, “రాజూ! నాతండిగారు తమకొఆ కె పోరాడుచు మహో 
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'బానంగరము:న మృతినొండినాగు. కాని తరువాత శరీరము?) కొఆకు 

వెదక నది యెచోటను గన్సింపలేదు. ఇప్పుడు నాతోలోలిసి 

యున్న నాన్నే హీతులుగొందటు మాతకి రణమున శకేగ లేదనియు 

నతండందు లేనే లేడనియు వచించుచున్నారు. అందుచే మావంశీకులు 

యుద్దరులందు నిలువ సమర్ధలని స్యయముగ. డెలిణుబజచుటకె 

యిట్టులడిగితిని. "అన చకవ[ి యతని యెడల దృథానురాగము గల 

వాయి తనదగ్గఆకు లాగుకొని యతని దశ్నీ ణశరమునుబి మెక ల్సిన 

జంటే సభాసను లెల్లరు నిశ్శబ్దముగ గూరుచుండీయుండిరి. అ గ్రరి 

జ(కవ రి కోపమును దుఃఖమును పొడమనిట్లనియొ. “ బుద్ధిహీనులగు 

నాపకుచు _ నారలందజెక్క డ  న్మాపక్క_తోడై నిలిచి |పాణముల 

"కాళింపక పోరాడిన సత్వవంతునిచరిత మాలకింప వారినందతి నిటకు6 

గొనిరండు. మెహారాబాయందు జరిగిన ఘోరసర్మగామమున నితని 

తం్యడియు నేనునుగాథమగు గాయములు దగిలి పడిపోయితిమిం 

మొదట నాకున తీయలేదు, మరల నా కించుక తెలివి కలుగునప్పటికి 

రణముపరిపూరి యయినది. జయము మాకే కలిగినది. ఆసమయమున 

శ_కిపీనుండనై నెత్తురువరదలు కాకుచుండ బడియుండ నేనుచచ్చితి 

ననుతలంవున డేగలు మొదలగు వీనుగుల దిరుపషులు బలహీనము లై 

(వేలాడుచున్న నానరముల వీకుకొనితినుటకె తటతట ెక్క.లల్లార్చు 

కొనుచు నామై (వాలవచ్చుచుండెను, అట్టియెడ నే నేమని వచింవుదు. 

పాపమో చిన్న వానిజనకుకునాకుం గొంచెము దూరములో. బడి 

యుండి మోశకాళ్గవజకునజుకబడి యుండుటవేం బూారలియాకుచునె న 
నాదగ్గజకురా లేక సగము తునిగిన మొండిక_త్రిణోం దనశ రీరమందలి 

మాంసవు/గండలంబెటికి సౌ పెకి వాలవ చ్చుపతులకు నైచుచు చన్నం 

టకుండం జేసి తనబుణము దీర్చుకొన్నా (డు. తరువాత నాకునురల 

స > ఎలీతేక్స్పీ పోయినది. అంత నేమి జరిగినదియు  నాకుటెలియము, 
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తిరుగ నాకు 'దెలివివ చ్చునస్పటికి నాసేనాధిపతముల నడువు నుంటిని, 

అతనికొఆకు వెదకించితిగాని యెచటకు గాన్పింప లేదు, బుద్ధిహీ రు 
లారా! అట్టి యు త్తమసావాసికునా రణమంవుంలేడని రూరువచి చుట? 

అట్టి పర్మాక్రమశాలి ధవళకీర్తికా! మిరు. కళంకము గల్పించుట ? 
ఇంక ముందెన్నటికి సిట్టి దుకుకుతన ప్ర వాూటలాడక గారవ సున 

నతని స్మరించు చుం పండు, సమ్యుమ రాయు. డెప్పుశును వెన్ని చ్చిపారు 

వాంనుకాండు,.రణమున. బృథిఏ రాజు కత సోదరుం డై ఇలంగినా కు.” 

అని యా కుట వాని వకకుం దిరిగి బుజ్జగించు వాక్య యుల ? ఫీ“ నాయ 

నా! సీవింకను పసిపూపను. గణమున శేతెంచుట. యు క్రముకాసు 

సదిద్యలం దారి తేరి సీ జనకుసిబలె శాశ్వత కీ ర్థినంద (బయత్నింవు” 

మని యతసనిబువివేస తాను రాణీవాసమున కటీగెను. అంతఃవుక ద్వా 

రిముల సమోావించిన వెంటనే మంజరీసంయు క లేతెంచి (పణమిల్లి 

యతని లోనికి. గొనిపోయిరి. చృకవ ర్తి లోపలి కేగినవిదప మంజరీ 

వేమసమాచారమడిగి కొంతతడప్రనకు * మంజరీ! ని నెచ్చిలినాతోం 

గూడ సంగర మునకు వచ్చెదనసి యడుగు చున్న ది. మే మిట బెసితరి 

వురమును రశ్నీంచుభారము నిదే” యన సంయు క్షచే నదివజకే 

రమొవ్పింప(బడియున్న ది. గావున న క్రైయని యామె సమ్మతిం చెను. 

అనంతర మెల్లరు మరల వేగులవా రేమివర్తమ+నము గొనివత్తు 

రోయని కాచుకొనియుండిరి, కెస్నటనములు కడచిన వెన్క..నిట 

నలీఘరువద్దనన్న  జయచందు సనులానుగారు _ సేనాసమే 
తెముగ6 జనుదెంచి కలినకొ ఒరి, సకం మహమ్మద్ ములు 

నార్యులు ననుభేదము లేకుండ నుండవలయునని మయొప్పందము చేసికొ 

సిరి, అటు వీమ్మట నుల్తాః జయచందు లిరువ్రురుగలసి తమసేనల 

గొన్ని భాగములుగ విభ్గజించి కోసలాధిపుని యూధిపత్యమున నెక భాగ 
మును చోలావురి ముట్టడించుటకును; వంగ దేశ పతి నాయకత్వమున 

20 
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నింకొక భాగమును ఫరుక్న గరమును స్వాధీనము చేసికొ నుటకును, బుర్ర 

హర రఠాజకులునివశమున మటీయొక భాగమును గై జియా పట్టణము 

నా|కమించుకొనుటకును బంవీరి. వారు లరుదెంచి బయటజరుగుచు 

న్న వార్తల నిట జకవరి శిటుకబటుపగా నతలే(కు నప్పుడే యశ హీ 

పతులు మొదలగువారి రావించి ఘూర్గరపలిని గొ సలునెదురించు 

టకు, రాజవ్రు త్రస్థానము నుండి వచ్చిన వారిలో నచలమహాబుద్ధలను 

నిరువుర మందూరువంగపతుల నెదురించుటకునుదగిన సేనలనిచ్చి పంవి 

యాఫ్ గక స్థానమునుండి మరల సైన్యములు రాకుండ నాదారుల నన్ని ౧ 

టియందు గాచుకొని యిండవలనినదని లాహోోేరుననున్న సామర్శికి 

నా ర్రనంపి, వురరతుణకు మంజరీనిలిపీ సంయుకాస మీకుండ్రై యమెహి 

శీపతులు సేనాపరీవృతులై ముందునడున నలీఘరువద్దనున్న నుల్తా౯ 

జయచం దుల నెదురింపం బయనమై వచ్చుచుండెను, 
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ఆ 

=౮టి.లికరి.36- 

జయచం దూ. డట్టు చృక్రవ ర్రివుర ముల మూడింటి ముట్టడింప 

చేనలనంపి వారు పోయిన మూండననాటి పాతఃకాలమున దానున్న 

శివిరమునువిడచి యొంటరిగం గాళీనదిలోని కేగి యందొకవై ప్రువం జల్ల 

గనున్న స్వచ్చసిక తాతలమున నాసీనుండ్రై నెమ్మదిగ చారుచున్న నది 

నవలోకించుచు. తానుగావింవుచున్న కాగ్యములన్ని యు దల(వునకు 

రాచేమేమో యాలోచించుకొనుచుం డెనుం అట్టితరుణమున నాక సిక 

ముగసంయు క యే తెంచి నమస్కరింప నతండు విభాంతుండై చూచుచు 

నేమియుబల్క_రింప కూరరుం డెను, అప్పుడు సంయుక్త మెల్లన “తం డీ! 

నీపరివారమును విడచివచ్చి యొంటరిగ నీవిట నేమి యాలోచించుచు 

న్నాను. నీమాతృభూమియగు నార్యావ ర్తముపైగల నభిమానమునం 

తయు. ద్యజించితివా!? కడుగారాబమునం బెంచిన నామైగల మక్కు. 

వను సహితము వదలితివా ? కట్టా! కన్నకూంతుల నిట్లుగారియలం 

బెట్టు తండులెందైనం గలరా? ఇదివజకు మహమ్మద్ గజనీ దాడి వెడ 

లివచ్చి మనదేశవు సనెట్లునాశనము. జేసిపోయినది నీవెజుగవా? 

అయ్యో ! బిడ్డలవంటిన్నీ పజలనందజు _ మ్లేచ్చ్భుల కేల సమర్పిం చెదవు, 

గోవాంతకులగు నీకా/రుల జేరనీసి నాపాణకాంతుని సె నేలక త్రి 

గట్టనెంచెదవు* వీరి నమ్ముకొనిన సీకావంతయు లాభములేదు, 

న్యానార్తిన మూలకి చి యిష్పూడై న నీిసేనల మరలించుకొని వెడలి 

పొమ్ము. నన్ను. గటాశ&్నీంపు తుని కడుదీనముగ వేడుకిొనుచున్న 

వుతికను గన్ను లెజ్బచేసి చూచుచు “ఓనీ! దుర్శార్టురాలా! హీనాభి 
సారిక భంగి నాయిష్ట్రము 'లేని యెవనినో చేపట్టి సిగ్తు లేక తగునని నాకు 

బుద్ధులు గఅపనే తెంచితీవా? చాలు. నాయెదుటనుండి వెడలి పామ్మసి 

కసరుకొన మరల నామె వినయపూర్యక ముగ “ నాయనా! నాపై 
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నింత కోపమేటికి ? హీనాభిసారికవలె నే నేసీచునైన వరించితినా? 

ఆర్యావ ర్హమున కంతయు సార్వభౌముం డై, దీనదయాపరుం డై, 

ధీశాలియై మన్ననలశేక్కిన మూర్థన్యశిరోరత్నమును నే వరించి 

పరిణయ మైనది. అయ్యో! చకవ గి యంతటివా( డల్లుుడయ్యెనని సంత 

సించుటకుమూరుగ నతీవికిం నీకుగా వింపందలందు "బంతీ వెజిదనము, 

చక్రనర్టి జామాతయ య్యెనవిన నీకు. గలుగు పఖ్యా తికి వేరకలచా? 

తం,డీ! మనమం౧దటఅముగలసి (పసన్న హృదయుల మై యొక చోట నివా 

సము6చేయుటమాని యిక్లు పో రాడుకొనుచుండు బందై నగ్గలదాో 

ఈర్ష్యా వేశుడవై మేల యీలీల న కార్యములం గావింప నొడిగ మై 

దస? బుపి.జన సే సన్యమానమై యలరారు మన నవుణ్య దేశ మును గరాతు 

లపాల నేలపడవై చెదన్ర. పతి వతాతిలక ములని (పసిద్ధివడయు చు నుత్త 

మవిద్యావ *తురా డై స్వచ్చందసంచారంబుల బీవనములం గడవు 

సీసోదరీముతల్లుల కందకు మానభ ౦౫ మగురీతి నేలస ల్పెదవు* నాంద 

ర్యవతుల కెల్ల బందిగ్భ హా వాసము (పా_ప్టమగుభ గి 

దవు? తం డీ! నివ 

నలకలుగ౭జేసై 

పూనియున్న యసూయను ద్యజించినచో నింతదా 

గుణములు గలుగ నేరవుగదాః పకుపాతరహితుండ వై మంచి చెడ్డల నా 

లోచించి చూచుకొనుము, (పన్తుతము నీసహాయ మవసరమగణటచే 

ఏరందణు (గుక్కి-న పేలవ లె యూరకుండియున్నారుకాని "లేకున్న బట్ట 

బ్బుము లుం 'డడినా? ఈదుష్టులొనరించు భీభ త్సములవినియు, టు 

మగల నిళ్లేల యజ్ఞానంబున మునిగౌదన్ర మణియు ని త్తరి మనదేశం 
బున జరుగుచున్న సంఘసంస్కా రము లన్ని యు సీకూరుల మూలము 

నచేక దా నాయనా! నీసోదరీజన ౧బులకులల స్వాతం త్య ములన్ని యు 

నడంగి దాసీలకన్న సచమగు బతుకు చేకూరుపనులం జేయబూనుట 

నిశ నైన మానుము. ఇంతకుమును పేమియో కాని యిప్పుకు నిన్ను 

నిందింపనివాంయు మందున కైనం గాన గాయ,జయచందా ! నీమూల ము 
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నంగదా నేంటికి మా కిటియిక్క_టులు నంపాప్పయిులై నవని రోదన మః 
6 రి ar. రా 

లొనర్చుచు నెందలోవుణ్యాంగనలు తమ్మ పాణములం గోల్పోవుదున్నా 

రట, వెండియు మన చేశమున సదివఆ కే (పబలియున్న వామమాద్దుల 
వలన సాధున్రలగుపశువు లశేకములు నాశనమైపోవుచున్న వి. ఇంకపీకు 

ను నారికి. దోడ్సడినఛో వాపళువులకు (బతుకుదెగు వెక్కడిది! 

అయ్యా! ఏకుగల భూతదయ యంతయు నేగంగబో గలసిపోయినది? 

తం డీ! వకరణివిచారించినను నార్యావ_ర్హమునంతయు ధ్య సము కావిం 

చినవొండ వగుదునుగాని "వేరొం ఈ కాదు. ఇప్పటివారిమాట యటులుండ 

ముందుజన్నిం చువారెల్లరు నిన్నా డిపోసికొనక మానరు. ఇక నై ననులా౯ 

తోంగల మైతివదలుకొనుము. నీవు నా నాథునకు సహాయ మొనరింప 

కున్న మానె మ్లుచ్భులకు సహాయముసేయకున్న ( జాలు, నానమస్క 

ఏ గిం విమ? | తులంగైకొసి కగుణింప్రిమఏ యభివాదన మొనర్ప నొక్క_తన్ను (దన్ని 

“కసీ! కన్నకూంతురనని యేమియు సేయక చూచుచు కూరుకున్న 

,కొలంది నోటికివచ్చినబుల్ల వదరసాగితివా? సీకీకంఠశోవణ మెందు 
'లకు* నాయిష్టమునచ్చినట్లు శావించెద, నన్నా జ్ఞావించుటకు నీ వెవ 

౬ ౧౧ వ్ 

తెన్ర నాదృష్టీపథమునుండి తొలంగిపొ” మృన మరల నామె కడసారి 

చెప్పి చూ చెదంగా కని “నాయనా! వటికిటి బెట్టిదంవు వాక్యము లాడె 
ల ల గి 

దన్ర నే మిమ్ము వేడుకొనుచుంటిం గాని యాజ్ఞావించు చుంటినా? 

తండి! కృతఘ్నులగు నీమ్లేచ్భులు దమయవసరము తీరిన'వెనుకనిన్ను ను 

నాశనము జేయుదురుగాసి మన్ని ౦ప(జూతు రా! అయ్యో! ప్న్ర వీర 

లకు దోడ్సడుట శాలాహికిం శాలుపోసి పెంచుపే ఈ (కూరుల 

దరి జేర్చుట శాద్దూలములదగ్గఆం శేర్చుశు, వీరలశే నిక్క_ముగజయము 
కలిగనా సీ వేకొండల కె నం బాటిపోవలనసినదే గాని యిక్కడ నుందు 

ననుట కల్ల. సీను నాయెడల సింత కాఠిన్యము నహించియున్నను నిన్ను 

గాంచిన నాకపరిమితమగు జాలి కలుగుచున్నది. కట్టా! ఈ నీచులు 



ని న్నెట్టిబాధలం బెట్టుదురోగడా? నీ కీయజ్ఞాన మెక్క_డ కలిగినది? 

చిన్న దాననై నను తండివగుటచే నీమేలుగోరి యింతగ వచించుచున్న 

దానను, మణియు మన తాతలనాంటి నుండివచ్చుచున్న ను త్రము 

లగు వినయశీల దేవశర ల వెడలంగొట్టించితినని వినుటకు నాశెం 

తయో సంతాపకరముగ నున్నది. ఇంతవజకైనది కానిమ్ము, ఇప్పు 

జైనం డెలివి కలిగి జ్యా గ _త్తపడుటకు( దగినంత సమయమున్న ది.” అని 

వినయవినమిళో త్తమాంగమొ పలుకుచున్న కూతుంగాంచి పట్టరాని 

కోపమున “ఓసి దార్భాగ్యు రాలా! ని కీయ ధిక (పసంగ మేటికి? 

స్ ఏత త ణమున నాయెదుటనుండి లేచిపోయెదవా లేదాియని యత 

డుహుంకరించి పల్కిన నింతగ వేడుకొన్నను గార్యము లేకపోయెనని 

యామె యత్య్యుగము నంది ““కుత్పితుండా! సీన్ర నాతం| డివై న నగు 

దువుగాక. నీవు నాజనకుండ వనుకొనుట శెంతేయు సగుచున్న ది, 

వపాపముననో నీకు బు తీకనై జన్నించితిం గాని వేరొండుకాదు, 

సోందర పరాయణులును, గుమార్లగాములు నగు భట్టు మొదలగువారి 

వాక్యము లే యమృతపాయములై నీతలకిశ్కె.నా! పవ్మ తవంతమగు 

చోరూవంశ పారావారంబున హాలాహలములటోలి జన్సించితివిక దా? 

తరతరంబులనుండి (పఖ్యాలి కెక్కి వచ్చుచున్న నిక న్యాకంబ్ద రాజ్యమును 

ధ౧ంసము(జేయ సీ వెక్కడనుండి దాపరించితివి? దుర్మార్గుడా! నీవు 

నాతండి వేటికె లివి? లేకున్న నీవంటి నీచుని నీ నాఖడ్లమున నొక్క 

(వేటున చేల కర్పించియుందు నే. నీవొక్క_ రుండ వే యిట్టి యకా 

ర్యముల సలువుటగాక తక్కుంగల సామంతుల/౧హాడ  ఫ్రరికొల్ని 

చెచ్చితివా? ఆహా! ఆర్యానర్హమునం గల యొకమత్యము నం 

తయు ధ్వంసము గావించి విడచితీవి కదా? ఛీ! అఇశ నీముఖము 

పీశ్రీంచినం బాతకమగు* నని యగ్గలంవు రోపమున నాచో 

టువదలి పోయెను. జయచందండును నిరాఘాటముగ  నెదురించి 

పల్కు. వ్యుతికయెదుట నోరుమెదల్పనోడి వెడలిపోయిన వెంటనే తన 

నిపిరమున శీతెంచి సుల్లా౯ వలన. జ[కవ_ర్తివచ్చినాండన్న వారవిని 
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తన సేనానాయకులకు రణముగావింప నుత్తరు వొసంగాను, మణీయు 

నత రింయగొందఆజుచారు లరుదెంచి కోసలపతి యోడి పారిపోయినా 

డనియు, మందూరువంగపతులు ముజిళొంత సేన నంపవలసినదని కోరి 

నారని వచింప నశ్లే వారికడకు మజికొంత సేన నం పెను, అలీఘరువద్ద 
నిరువాగుల వారును హూూరాహోోరిగ(6 బోరాడలగడంగిరి, పా)ణముల 

కాశింపక తమతమనాయకులచే "హాచ్చరింపబకు దినముల శీొలంది 

సంగర మొనరించుచుండిరి, ఇటులిక్క_డ ఘూరమగురణము జరుగు 

చుండ మటికొంత సేన నంపవలన్నినదని యచలుసికడనుండి చ శవ దరికి 

లేఖవచ్చెను. సేనానాయకులండటు రణమున అ నవని 

బువుదునా యని చకవ ర్థియోచించుచుండ వేరొక నై వున ప్రైనికులం 

దోత్సానాపజచుచున్న సంయుక్త కావార్త తెలిసి వెంటనే భర్తకడ 

శేకెంచి“ నాథా! మీ శేటికిట్లు యోచింవెదరు ? అచలునికి? దోడ్చ 

డంబోవుట శేనుసిదముగ నున్న దానను. నన్ను (బంవుటకు మరెంత 
మూతము సందేహింపంబని లేదు. వేవేగ సెలవొసంగు ” డని వెనుది 
యక పలుకుచున్న తన్గ్నపాణపియును వదల సిష్టములేసివాండయ్యు 

నేమియు సేయ(జాలక యటు లేపొమ ని సమ తించెను, అంచ నామె 

కొంత సైన్యమును బయాణమునకు సిద్ధపజిచి బయలువెడలి పోవుట 

రు ముందుచ, క వ_ర్తికడ శే తెంచియతసి గాథాలింగన మొనర్చుకిాని 

“ పాణనాథా ! యద్రమున జయాపజయంబులు ద వాధీనములుగ దాః 

సొక చట నొకవేళ చేదైన నపాయను సంభవించినచో మీరు భె నె ర్య 

మువదలక మీ కార్యముల నపమతులరై యొనరించుకొన ; (యౌర్థించు 

చున్న దాన ” నన నత డత్య్వంతవిచారమున * సతీ! నిన్నె౦టరిగ(బంప 
మన సొప్పకున్నను విధి లేక పంవుచున్నాను, జాగ త్తతోడ రణభూమిని 

సంచరింస్రుము. మరల మనమిరువురము గలిసికొనుభాగ్యమున్న నెట్లును 

గలనసీకొన(గలము. పోయిర ” ముని బీగియూర గాగిలించుకొని 'దీవిం 

చిపంప నామెయు నతనికి( (బణమిల్లి లేచి బయలుదేరి “సేననంతయు 

నతినివుణముగ నడివించుకొని గై జియావురమున శేగుచుండెను, 
యనాాలుశనధమోతాలాట్స్ట్సు 



జో 

-తాయలపాటాణ-- 

అట్లు సంయుక్త తన వమనోకాంతుని చరణంబుల స్నృరించుకొ 

నుచు సేనల నతి పావణ్యముతో నడివీంచుకీొని ౫ గై జియాప్రుర మున కటి 

గను. ఆమె యచటి శకేగునప్పటికి నచలునిసేన విస్తారము వాతమైయుం 

డెను. రాజకులుం డత్యంతేపర్నా క్ర మమున సయ ముగ యుద్ధమునకు 

దిగి యెనికులకు (బోత్పాహాము కలుగజేయు చుండెను, సంయు క్ర 

తాను వెంటంగొనివచ్చిన సేనల నచలుని సేనలంగ లివి యతనివార లించు 

కధ ర్యము చెడి యుంటంగని పెట్ట ల్ సెనీక్ విర్రములారా! మిస్ముంజూడ 

నిరుత్సాహు లై నట్ట నటు గాన్సించుచున్నారు. ఇదివఆ శకెన్న (చు లేని వీటికి 

తనమునే(డేల పూనెదరు * మోమిశె"ర్యముల వెల్లడిపజుచుకొన(దగు 

నిట్టిసమయము మజీయొకప్పు డెప్పుడైన దొరకునా ? మనమందట 

మేనాటినై న మృతీనొంద వలసిన వార మేకదా * ఎక్కి_డనో నీచవుగు 

చావు చచ్చుటకన్న శత్రువులతో నదురించిపో రొడి మరణంబు నెందు 

టయ మేలు. ఈ తుచ్చశ రీరంబుల పై ప నొవం తేన నభిమానము. బెట్టు 

ఉఊొనకుండు. ఇంత కాలముమిమ్ము6 బోషించన వారియెడలను్తు మూ మా 

తృ దేశము నెడలను సంపూర్ణాభిమానము గలిగియుండుండు, పొండు, 

మా కార్యముల న్య పమత్తుల రై యొనర్చ్హుక "ను ” డన నందటు రోపూ 

వేశులై విజృంభించి రణమున కేగి యొక్కుమ్మడి వై రిసంహారముగా 

వింపనారంభించిరి®, అంట ఫరుక్నగరమున మహోబుద్ది తన సేనల(జక్క.. 

దీర్చి యడ నప సేయించుచు వంగపతిని భితిల్లం చేయు చుండెను, కోసల 

పతి క ఫఘూర్టర నాయకు(డవ లీల సంపూర్ణ జయముం 

గొని మరలశ(తునులెవరైన చెతంతు శరిమోయని కొన్ని దినంబుల 

నజకు జోల "వురియంబేయుండి వేగుల వారివలన జయచందు(డు తన్న 
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గరఫ్రుముట్రడిని మానుకున్నా(డవివిని తనకడనున్న నేనయందు కొంత 

భాగము నట కావలిగనుంచి మిగతదాసింగూాడుకొని మహోబుద్ద్ధికీ? 

దోడృడ నే తెంచెను. ఇట్లా ర్యావ రమున. (బఖ్యాతీగాంచిన వానిలోని 

నగుదుర్లములు రణసంకులములె యుండ నాలుగై దువారములు గడచి 

పోయెను, అప్పటి క లీనురుదగ్గఆనున్న జయచదుని సేన విసార భాగ 

ము నాశనమయ్యెను. లకములకొలందిగనున్న తమసేనయంతయు నస్హము 

గుచున్న ం౧దులకు నులా౯ జయచందు లిగువురు నిరుత్సాహులైె 

విచారపడసాగిరి. అంట గ జియావురమందలిసెనికులు ఛభాహుపర్శాక 

మము లుల్లసిల్ల భ ర నావాసముల శో బోరాడుచుండ వారిధాటి 

కోరువ లేక రాజకులుం డానగరమును ముటడించుట మానుకొని పరు 

వెరి పోయి జయచందుని దగ్గజ కేగుట లజ్ఞాక రమని వంగ పతికిందోడ్చ( 

డంబోయెను, సంయు క్తకావార్త తెలిసిన వెంటనే యచలు నక్క_డనే 

సలిపి తాను మహో బుద్ధికి నహాయపడ(శోయెను. ఫరుక్న గరముననున్న 

సార్వభౌమ నే నాధిపతు లీమెంగాంచిన వెంటనే మన్నించి గొంపోము 

యామె రణ కౌశ లముగని విని యున్న ౦దున సర్య 

సేనాధిపత్య మామెశే యొసంగి తాముప సేనాధిపతులై రణముం జేయం 

దొడంగిరి. సంయు క్ష రణరంగమున |బవేశించినధాది మందూరువంగ 

పతు లామె నెటులైనజంప ననేక _పయత్నములు చేయుచుండిరి. 

ఆము తనయుపసేనాను లిరువురు వేరొండుదికుు-ల రణము జేయుచుండ 

"రెండుచేతుల రెండుకత్తులయబూని  సేనామధ్యమునకుతేికి లెక్క_ లేని 

భటుల జంవుచు వంగపతిని సమోావించి యతని గడదేర్చెను. వేరొక 

(పక్క యుద్ధముంజే మయముచున్న రాజకులున కీవార్త తెలిసిన వెంటనే 

భయమంది యెమటంబడి పోరాడిన శ్యాతవులం గెల్వంజూలమని గవా 
స్యమార్రమున నామెం జంప నిశ్చయించుకొని యుప సే నానులున్న 

స్థలమును వదలకుండున బ్లు యుద్ధము చేయుచుండవలసినదని తన కీంది 

21 
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వారల శం యతే(డు మహోబుద్ధి వేవమూాని యామెకడ శీతం 

చుచుండెను. సంయు _క్రయు నాశలిగొన్న యాడుసింగములీల విజృం 
భీంచి రణముసేయుచు దూరమున వచ్చుచున్న  రాజగులునిగాంచి 

మహోబుద్ధి యనుతలంవునం దానుగావించు పనియందే మునింగియుం డెం 
గాని యతని విషయనె జాగ త్రపడదయ్యెను, అటితరుణమున మెలన 

a లి 6 ౧ 

రాజకులుండు వెనుక పక్కగ నామెను సమివించి దిర్దమగు కరవాల 

ముంగొని కంఠమునకు గురిజూచి కాలను, వెంటనే యామె భయం 

కరలీల సింహనాదముం. జేయుచు దుపాకిబెబ్బ తగుల దెబ్బ వెంటనే 

యెగిరి వేటకానిమైంబకు సింగములీల రాజకులునిపైంబడి నెక్క నిమి 

షమున నతని పొడిచి చంపెను. కాని వెటనే యామెయు దన 

గుజ్జము సె (వాలెను. రాజకులుండు విసరిన దెబ్బ కంఠ మునకు దవ్పీ 

భుజముకడదగిలి మెడవరకును దిగను. నెత్తురు వెల్లువయె పారుచుం 

డెను, సైనికు లెల్లరు తనురాణికి సంభవించిన పాటునకు ద తరమం 

నుచు నామెచుట్టుం చేరి శ తువ్రలదరిం జేరకుండ దూరము చేయుచు 

డిరి. ఆవలివై వున యుద్దము సేయుచున్న యుపసేనాను లిరున్సరీవా ర 
A. థు అతి 

విన్న వెంటనే యొక్క_పరుగున సంయు కృదగ్గణ శేతెంచి మాగుభారిన 
చణ దుసబలె గుటిము పెం బకీయున్న యామెంగాంచి (పబలా ర్హిమ న యి a ఎలి 

గ్నులె ఈమూరుణమంచే యచటి కొకమెలు దూరముననున్న రాజనవై 

ద్యశాల కనిచి మితిమిరిన రోవుంబున హత శేషులగు జయచందుని 
సెనికులనెల్ల దునుమాడి పారదోలి సంపూర జయో చేతుల 0 యా ల ర 

వారును వై ద్యశాలకడ శేగిరి.వీరు వై ద్య తాలం జేరునప్పటికి సంయు క్ష 
మరణ వేదన ననుభవిందచుచుండెరు, "లెక్క లేనిదాసీలు చుటు. జేర 

లు య నకగతుల నుపచారముల సలుపు చుండిరి, భుజము పెనుండి మెడ 
వకు లోపలగల ర కనాళములన్ని యుం దెగియుంట చే కరీరమునంగల 
నెత్తురంత యు. బోయి యతిశీతలత్వ మందియుంటచే ధీవిశారదుండగు 



ముప్పదీయవ పకరణము, 168 
(WU 

Ey ద్యుం డత్యుష్టముంబుట్టంచు నెపధముల వాడుచు తెగిననాళ 
యెలా ౯ (A) 

ముల దగ్గజం జేర్చి ర కము బయట రాకుండ (బయత్నే ముల 
౧ జట 

జేయు చుం డెం గాని గాయ ముతని కలవి గాకుం డెను, సంయు క్త 

యప్పటి యవస్థం గాంచి సేనాను లిరువుకును  థైర్యహీనులయి 

దుఃఖంప ముదలిడ నాను కొంచెము వసృతగలి చెంతనున్న వారి 

గుర్తించి మిక్కు_-టమగు నాతూసమున హానస్వరముతో “* సేనా 

పతులారా! మోరిట్లు విలవీంచిన (పయోజనం బేమైన గలదా? 

నారు. గాలమాసన్న మెనది గాన బోవ్రుచున్నా ను. మరణమునొందు 

టకు నాశేమియు. జంతే బేదుకాని కడసారి నొవునోవారు వదనారవిం 

దముగాంచు భాగ్యము లేకపోయెగ దా యనువిచారము నన్ను బౌ 

ధించుచున్న ది” అని యొక లేఖ వాస మహోబుద్ధి చెతి కొసంగి “అయ్యా! 

నామరణానంతరము దీని న్నా పియున కంద జేయుము నేండు నాపాణ 

ములు నిలుచునట్లు లేదు, అత్యంతమగు నాయాసము పొడముచున్నది. 

కన్నులు దృవ్షీవిపీనము లగుచున్న వి. మూారు వచించువాక్యములును 
(2) 

దిన్న గ విన రావు. మోర౦ందటు నాళొఅనై చింతింపకుకు. నేపోయిన 

వీదప నిలేఖ న్నా వీయునకొ సలి య౦ందులకత', డేమైన న కార్యములు గ 

డంగసమకట్టినచో నాటంకపజిచి యోదార్చుండు. అతని చరణారవి ద 

ములకు నాలింగనపూర్వక మగు వన వేలు నమస్కారము లొనర్చితి నని 

ఏన్న వంప్రుండు, వెండియు చే రణమున శేతెంచుచుండ నామనోహారు(డు 

నన్ను (జూచిోసతీ! సంగరతలంబున.. గడు న్మ్పపమత్తు రాల వై సంచరింవు” 

మని వచించెను. నాయజ్యాగ త చే నిటులయ్యె నని తలచు నేమో"? 

విధివశంబున నిట్లి పాటుకలిగినదని నుడువుడు మజియు నాతొ నీడ 

యగు మంజరిక డకేగి నావచనములుగా నిట్లని తెలియంజెప్పు కు." చెలీ! 
మంజరీ! చిన్న నాటనుండియి మనమిదణి ముక టి? బెరిగి కలిసియుం 

టిమి నేడు నీవు నాకు దూరన్ధు రాల్మవెయుంటచే నాకుగల్లిన పరితాప 
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మింతింతని వచింప నలవిగాదు. నీవు నాచావ్రన కై బెంగ పెట్టుకొనక చ 

(గన ర్తివ చ్చువజకు నగరము నతిజాగ రూక తంగాపాడియతినిమన్న నలందు 

ము. ఒక వేళ నాసనాభున శకేయపజయ ము గలిగిన చో పచ్చుంవాతంబడకుం 

డంబుర కాంతలనందఅ రఖ్నీంచు భారము నీ దేనుమి'అని* వెండియు” సేనా 

క్! ద్రింకాక టిగలదు. ఎవనిమూలమున నాయ జ్ఞ్ఞానాంధ కారము మాసిపో 

జ్ఞాననూర్యుంమ వెలుంగంగ లైనో, యనని కారణమున నామదింగల విరి 

కితనముపోయి. శ "ర్యమంకురిం చెనో, యెనసివల్ల న స సాద్య నేశా 

యుధ (పయోగముల గురెతింగి సంగరరంగమందు సంచరింప6దగు 

దాన నైతినో, మెవనిమూలమున నామనోరధము లెల్ల నెర వేర్చుకొ 

నుచుందునోో యెవనియుపాయమున నీశ్వరభట్టు మొదలగువారి మా 

యావాగురుల( జిక్కి. (పాణములం గోల్ప్చోవక (బతికితినో యట్టినుగుణ 

సమేతుండు, దీనదయీపరుండ్కు పరోపకార పారీణుండగు నా |ప్రీయోప 

థ్యాయు దేవశ ర 0 గాంచంగల్లితి నేని నాసంగతినంతయు విన్నవించినా న 

నుస్కృృతు లంద: చేయుండు, మీారూర డిలీయు౦డు0” డ్న నెల్లరును భ 

రింపనోప కత్యంతముగ విలవింపసాగిరి,అ _త్రరిమరల సంయు క్త “అయ్యా 

ఈ(పాణి శెప్పటికై న నిర్యాణమున్న చేగదాః ఇందులశై మోారింతగ 

వగవ నేటికి? అనవరతంబు సన్నార్షవ ర్తనులై, సత్యవంతు లై, స్వార్త 

పం త్యాగు లె మిమ్ము శ్ర బాలించు వారియెడలభ _కీగలిగిమెలంగు చుండుడుః 

అందువలన  మానెన లెసి సౌఖ్యంబులు చెకూరు” నని వెండియు 

“విగాలో నెవరెన నాజనకుని దగ్గ కేగి యిట్లునచింప్రుండుం “తిండి! 

సిపంతెయవి వెకుండి వె కాబంపంగడిగిన య కార్యముల మూలమున 

గదా నాకిట్రిదుర వస్ల వాటిల్లనది. ఇందులకు సిపె నాకాౌవంతేన గోపము 

లెదు. నే మరి ణంచినివమ్మటనై న యించెకి మంచి చెడ్డల వివారించుకొసి 

స న్మార్తమున నడువుము. పరలోక ం౦బున "కగుచు న్మివయతినూజ సంయు 

ర సిముర్చంచు వందినముల నన్ను? హింప్రు" మసిపల్మ_ను,. అంత్రకీొంతి 
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తడన్రనకు మజింతయాయాసను గలుగసా7గను. మాటలాడ దలంవు 

గలిగియు శ_క్రిలేమి కనులుమూనికొసి పరుండియుం డెను. దాసీలుమున్న 
గువారు దగ్గజం జేరి వీలువం గనులువిచ్చి చూడసాగాను, కొంతసేపటి 

కదియు నడంగపో మెను. దండనాయకులు, చావీలుు, వైద్యులు మొద 

లగువారు చుట్టుం జరి విలవీంచుచుండం గొంతవడికి నాధీర సాధ్వి తన పా 

ణమువద లెను, అతులిత ధ్ర ర్యసావాసపర్నాక మవంతురాలై, యొక్క. 

యార్యావ_ర్హము వారి చేం గాక సకలవి దేశీయుల చే బొగ_డలంగాంచి, 

సిజయశోమరీ చుల దిక్కు_డ్య ఖగ ౦బుల వెలుం౧౫6 చేసిన మహో రాణీయగు 

సంయు క్ర యట్లు జీవ సములవదల నక్క_డశున్ని వారందటు మహాసంతో 

భిమున ముసింగిపోయిరి. అంద జా మెచుట్టుం జేరి “వహ! లోకజనని ! 

హో! దివ్యమంగళవిగహో ! హా! మహారాణీ! సంయుకాదేవీ! అనాధ 

లమగు మమ్మందజ నీట్రదయమాలి నీవొంటరిగ నెచ్చట శేగితివి? తల్లీ! 

కన్న బిడ్డల కన్న నెక్కు_డగు _ఎమంబున ల చూచుచుందువే !ఎ 

వరింకమము ట్రా దరించి కన్లి'నువారు ని యీవృత్తాంతము మేమెట్లు 

సినాధునకు. దెలియంబఅచంగలము, అతేం డవార్తవిన్నవీదపం (పాణ 

ములభరించి యిండునస తో.చదుః, సివ్రులేసి మాజన్న మేటికీ హో! 

డెల్లినగం రాజ్యలమ్ము ! పోయితేవా” యస యెష చు చేయునది లెక 

రాజోపచారంబుల నాముశరిరము దసాసముగావించ మతపోయినవా 

రలై యందజు సలఘరువదకు రాం బయలు దేరిరి, 

అంట నలీఘరుదగ్గఆ ఘభఘూరిమగురణము జరుగు చుండ జకవరంర్తి 

శిరమున గూరుచుండి తన పాణకాంతేకి డనుండ రెండు దినము లై నను 

బా రరానందుల కాలో చంచుచుం డను. అ తేరి మహో బుద్ది పుం 

వారు దీనవదనుల శబింముం. బవేళించి యతినికి నమస్యతులః జేసి 
సిలువ “సంయు క యెక్క-డ” నస యతేండడిగనుు అందుల కొక్క_రు 

(బత్యు త్తరమోయక తిలలువంచుకొని నిలువంబడియుండిరి, ఏరిస్థితింగాం 



చి చకవర్రి యనుమానో పేతుండై “మిరంద చేలమాటలాడరు? నిక్క 

ముగ న్మాపాణకాంత శేమైనదో వచింవుంయ. నామనన్సు నేల నిట్లుకలం 

తంబెశ్షైదర్సు వచింవులి డన నొక్క-(డును మాటలాడశ విలవింపసాగిరి. 

అంత నతే(డు ధైర్యము చెడి “హో! (పాణనాయక” యనిమూర్చిల్లెనుః 

వెంటనే దగ్గజనున్న వారు సేదదేర్చ లేచి డుఃఖపరీతచిత్తుండై హో! 

నాొమావాంప్రు మొలక, న్మావీయభామిసి, న్మాపాణము, నాసంయు ర్త 

యక్కిడ నని యడుగ మీా "రేల (ప్రత్యుత్తర మూయరు * నావాదయ 

మున సెటిక్టు వ్యధగలుగజెసెదరుక చప్పు డన మహాబుదై 

థ్ ర్యృమ దెచ్చుళ "స సంయు క _వాసియిచ్చిన లేఖ నతనిచేతి కొసం గను, 

చృకిపర్తియు లేఖసందుకొస చదువుకొననోపక చెంతనున్న మజియొక 

నిచెత కీయ్య నతెడిట్లు చదువ నారంభీం చెను. 

వ్యా/ణెళ్విరా! 

తమచరణదాసినగు నే కాలంబుతీరి పరలోకిమున కేగుచు 

విన్నవించుకొను దీనాలాపంబుల కాంచె మూలింవుండు, మాచే నట్లను 

జూతీనె 1 జయోావ్రురముం దేరి రాజకులుని నోడించి వారందోల నతండు 

వు వంగపళత ౬ జెరుకొ నెను, వెంటనె నేనును మహోబుదికి. 

దొ*డ్బ్చడి నెగిత. రిణొముస (బ వ+శంచిన దాది మందూరు పతతి ప 

నన్నుజంప నెస్ని యుపాయములోొ సెల్ఫీరికౌసి వారికి సాధ్యము 

కారలేదు, తుదకు సనవంగపతిం జంపీ యు లా చయుచుండ రాజకు 

లుండు మహాోబుది వేపెమున( జనుదెంచి నన్ను. బొడిచినాండు.' తోడనే 

వాసం జంవీల్ అ యతెన్ని వేటు గురితేవ్చి భుజము పెనదగిలి మెడ 

వనజకు దిగినది, వెంటనే మహోబుద్ది మెదిలగు వార లేతంచి నన్ని 

రాజవై ద్యి ళాల పి నుఐ6 బాపమిా వె ద్యుండును సంపూ ర్హాదరమున 

నారు దిగిన చకత్సెల! జెయుచున్నా6ండుగాసి న్మబతుకుటమా[ త్రము 

దుర్హ టము, ౧ క్రృనాళశములస్మయి భీన్న భిన్న ము లై నవి, సరీర మునంగల 
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ర క్తమంతయుం బోయినది. నాథా! ని ర్భాగ్యు రాలనగుట నాకు భవ 

దీయదర్శనంబు మరల గలుగు భాగ్యము లేకపోయె. నాయంతమునకు 

మిరు బెంగ పెట్టుకొనక థె ర్యమూని మి కార్యముల న పమత్తులనై 

యొనర్భుశొనం (_భార్థించుచున్న దానను. 

ఇట్లు విన్న వించుకొను మో వీయురాలు 

“సంయు క్” 

అని చదివినోడనే కనుల వెంట నెక్కు మ బడీకి బాప్పములు( 

జాల్లొన మూర్చిల్లి లేచి “హా! పరిహానితపూర్ణి మాకీ శాంక వదనా? 

హో! రణరంగచరణక ళావిశారచా! హా! విసీలకుంతలాచ్చాదితా ర్టేందు 

నిటలా! హో! శోరూవంశకలశార్థ వలన్మీ ! హా! మదీయవమనో మోద 
సంధాయినీ! హో! [వీయసఖీ ! హో! సంయు కా” ! యని విలవీం 

చుచు మరల మూర్చిళ్లెను. దగ్గఆనున్న వారు శోకపరీతచిత్తు లై 
యావల నట్లు దారుణమగురణము జరుగుచుండ నిక్క_డ నిట్లగుటకు 

వెతనందుచు ననేక గతుల నోదార్చ లేచి చక్రవర్తి తన కాంత వానిన 

లేఖంగొని కనుల కద్దుకొనుచు “హః! మదీయకులకమనులినీ రాజహాంసి 

ఏ! నీకింతటిలో నే నూ శేండ్లునిండెనా 1 నన్ని ట్టిదుఃఖ భాజనుగం జేసి 

సీ వెచటిశేగితివి ? తన్వీ ! నీనుందరవదనారవిందముగాంచి సంతనించు 

భాగ్యము నాకు దీరిపోయెనా * నీవులేని యీారాజ్యభోగంబులు 

నాకేల ? కట్టా! సీవంటియు త్తమ కులాంగనల కెల్లసంపూర్ణాయును 

నొసంగని యావిధాత నేమన నగును. ముద్దులొలుకంబలుకు నీవచ 

నామృత పూరంబులం గోలుభాగ్యమే నిర్భాగ్యండనగుట దక్చిపోయె. 

తరుణీ ! ముందు జన్మింపంగల నీతోడికాంతల కెల్ల గురుభూత వె లివి. 

ఫుట్టినింటికీ మెట్టినింటికి యశంబు దెచ్చితివి. నీకు మాతృ దేశము పైగల 

యభిమానమును వెల్లడిపఆ చుకొంటివి. అయ్యో ! భుజముదగ్గఆనుండి 



168 రాణీసంయు క్ష, 

మెడవఆకు తగినంత మ *తముననే (పాణంబుల నిలువ్రకొన(జాలక 

పరలోక మున శేగతివికదా ? అన్ధాంగివగు సీన్రపషో 
యినవీదప నర్ధశ రగు;డ నై సే నెట్లు మనియుండంగలను*€ జీనును నీవెంట చే 

చను దెం చెదనచి ఖడమున కె పతకీళెొనంబోవం దోటాలున వీిజానశీలుం 

డులేచి యతనిహ సమును బట్టుకొని “రా జేందా' కాలములీరుటచే 

నాసాధ్విపోయిన ది, ధీవ్ శారదుండవగు నీవే యిట్టు సేయంబూనిన నీరణ 

సంగంభ మంతయు జేటికి? సీవిటు చేయుచున్నాడవని తెలినిన జయ 

చందు. జాదిగాగలవారల కెంత చుల్కనయగునో తలపోయుముః 

నినవ్టపోయినవీదప మేముమూ త మందుకు? మున్ముందు మ డ 

చేర్చి యూవల నియిస్టమువచ్చినట్లు కశావించుకొను” మన నతంకు మారు 

సల్క-నోడి తన వీయ కాంతం గడసారి చూచివచ్చెదనని వేకుకొ నెను, 
మహాోబుగ్గి మొదలగువారు జరిగిససంగ తుల సవి స్తరముగ నెలుల ఎటీ 

చిర. అంత. జ కవ ర్తి మనస్సు రాయిచేసికొని జయచం దునివలన 

నింత చేటుగల్లినదిగ దా యని త్వరలో నత సిజంప శపథమువట్టి దండనా 

యకుల( బురికొల్సి తానుస్వయముగ రణమునకు(దిగెను, 
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అట్లు చకవ ర్తి రణమునకుం దిగి రోవభీపణాకారుండై శతు 

సంపహోీోరముంలగావింప మొదలిడ నొకవార మగునప్పటికి జయచం(దుని 

నేన పూర్తిగ నాశనమయ్యెను. అనేక వేల మేచ్భులును హతులె రి. 

అంత నింక నాలస్య మొనరించిన మోాసమగునని నులాక తన్నసెన్యమును 

వెనుకకు మజలిం చెను. నుల్తా౯ యాబై ప కారము చనలుథతిబరు7 తిపో 

వుచుండ స్వసెన్యము లేమి ముందుంబోయిన యెటువ చ్చునోయని జయ 

చం, దు డొక రాతివేళ నెవరికి దెలియకుండ నీశ౧రభటును వెంట 
జ C వ ఇ 

గొని వెండియు యుద్ధ మారం భ మైనది మొదలు దనరు చార్జ్యవర్తు లుగ 

నుండి మిక్కిలి నమ్మక ము=ః మెలగు చువచ్చిన జలీమ్ సేక్, పెదా 
లా వల 

ఖాక , మిర్హాఖాక అనుమున్వురు సేవకులంగూడ కొని వేరొంకుమా 

ర్ల్షమున వెడలిపోయెను చక్రవర్తి పరువెత్తుచున్న వారి నేలచంపవల 

యునని యూహీంచి వారి మ్రేచ్చ దేశము వఆకు. దటుమం దనవారల 

కొదయుచ్చెనుః ఇట్లుమ్లేచ్చులుముందు నార్యులు వెన్క-యె చెండు సేనలు 

మరల స్థా నేశ్వరము దగఆరు. చేరెను. 
థి ౧ 

నులా౯' తనకపజయము కలిగినందున ననారతము చకవర్హి 

నెటు చంవుదునా యని యుపాయముల వెదకు చున్న వాండుగాన. దుట్ట 

తుదకు మోసముం జేసి యార్యుల బరిమార్చంగోరి స్టా నెశ్వరము చేరిన 

వీదపం దా నార్యావ _ర్త్వమువదలి మార్లమునం 'దేవిధమైన యల్లరులు 

చేయకుండ నాఫ్గ౯ స్థానమున శేగునట్లును తనదేశముం డచజేరువఆుకుం 

గొంత చృక్రవ _ర్లీసేనను వెంటనుంచుకొని దానికగుఖర్చులు తానేభరిం 

చునట్టునుు యిక ముందెన్న టికి జక్రవ _ర్థియనుమతి లేక యార్యావ 

_ర్తమునకు రాకుండునట్లును, సార్వభౌమునితో సంథిగావిం చుకొని 

యెను, అట్లు సంధి(జేసికొనుటవలనం జ్మకవ ర్తి హృదయమునంగల 
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రోష మంతరింప మరల దుఃఖ మంకురింపసా?ను. సంథి గావించు 

కొన్న వీదప మ్లుచ్చు లెట్లుండిరో చూచిరండని చక్రవర్తి మొదలగు 

వారు కొందటు వేగుంనారినంప వారు తిరిగివచ్చి మహమ్మదీయులు 

శస్తాస్ర్రముల నుజ్జగించి నెమ్నుదిగ నున్నారని వచించిరి. అంత నా 

దినము పొద్దు గుంకిన వెంటనే హాయిగ భుజియించి సార్వభౌమ సె నికు 

'లెల్లరు సకలలో కానందకరముగం గాయు చున్న నిండు వెన్నెలలో కొంత 

నేపటినజకు నిషమువచ్చిన (పసంగములాకుకొని తరువాత సెక్కడి 

వారక్క.డ నిదురించిరి. చ్మకవర్హియు (_బల్యేకముగం దనళొఆకు 

సర్శింపయబడిన కివిర ము౭ జేరి మంతులు దండనాయకులు మొదలగు 

వారు చుట్టు నిదురించి యుండ చా సంయు కొం దలంచుకొని విలవీ3 

చుచు గొంతే సీపటికళ్లే నిదురగూర్కెను, అటు లార్య సై సెనికు లెల్లరు 

మైమజచి గాఢనిడాపరవళులై యుండ రాతినుంటిగంట వేళ మేచ్ళు 

లండజును సుల్తా౯ యాజ్ఞ పకొరము ఖడ్దపాణు లై వారిమధ్య-జొచ్చి 

యొక్కౌ. కని దీర న్ని దబుచ్చ నాగి నులా౯ బలనశాలులగు నిరువది 

మంది భటులంగూడుకొని చృకవ ర్రియున్న శిబిరము, (బ వేశించి నలు 

(పక్కల బరుండియున్న వారల నధించి చకవర్తి గొంతుం గోయః 

బోవుతరుణమున నతం డుల్కి_పడిచేచి మేచ్చ్భులంగాంచి వి భాంతుండై 

తన ఖవ్హమును జేబూని వారిమైం దిరుగంబడెను, ఈలోపలనే ెండు 

మూండు ఖడ్డ పహారములు నెన్నునందగిలగాని వానికి నెనుకదీయక 

పో రాడ మొదలిడి నులా౯ వెంటవచ్చిన వారిలో నొకని దక్కువగ 

న౦ద ఆం గడచేళ్చెను, అత్తరి సులా౯ చశవ ర్తిమిదికీ రానతన్నికింద 

పడతన్ని నరుకబోవ మేచ్చళటుండు వెనుక నుండివచ్చి చకవ ర్తి కంఠ 
మున బలమగుదెబ్బ కాను, ఆదెబ్బతో నతడు నేలగూల నులా౯ 
పరువె _ల్రీపోమెను, 

తెల్లవారు లోపల మిగిలిన యార్యులం జంవీ మేచ్చులండజు 
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నులా౯కావార్త సెజింగింపం గృతక్యత్యుం డై యతంు క న్యాకుబ్దమ. 

నాకమించుకొన కొంత సేనథో గుతుబుద్దీనును బంవీ తాను మిగత 

సెన్యముం గూనుశీొని డిల్లీ కేగం బయన మై పోయెకు, అంత నిక్క_డ 

[(పబలమగు నార్య నేనయంతయు దుర్షశ ౦బడీయుండం దెల్లవారిన వీవప 

క తువుల కంట-బడక మిగిలినకొందటు చిన్న చిన్న కాలువలుగట్టి పారు 

చున్న రక్తమునందడిసి లేచి సం భాంతమనన్ము_లై మవామ్మ్శదీయులు 

గావించిన మోసమని తెలసిళొని యావా ర్ర నెటిగింస వారును డిల్లీ 

శీగర. నుల్తాకకుంాని మజి యితరులకుగాని తెలియకుండం 'బారిపో 

యిన జయచం౦దుండు తన రాజధాని శీగంయనమె పోవుచుండెను. 

నూర్షమధగ్గమున సశ్వర భద్టుకు, గలిగివ దురూవాలకు మితి 

లేదు. కన్యాకుబ్దము. జేరుళలోపల జయచం,దుని(జంకి తానుపోయి 

చేరా రాజ్యము న్మాకమిం చుకొన( గోరి పార్శ (వరులు మువ్వు రత్యంత 

జాగరూకు ఆ యుంటచే యనేక పర్యాయములతనింజంప గడంగియు 

మానుచు నిక వారి కెటుక లేకుండ తన కార్యము నెర వేర్చుకొనుట 

ష్ తలంచి యొకనాండు రాజూనలకు జనియుండ వారితో రహా 

స్యముగ “మ్మితులారా! మారు నాక త్యంత న్నేహితు లగుటచే నిప్పుడు 

నేనొక రహస్యము చెప్పుచున్నాను, దొరలకు యెంచకు(కు. పాప 

మసి తలపోయకు(శు. మన మోరాజుగారి నెన్ని దినములనుండి యో 

కొలుచుచున్నా ముగ దా!మన శేమైన సౌఖ్య మనివించు చున్న దా?ఇ త్తరి 

నేనొక యుపాయము. జె ప్పెదను, నలుగురముసేరి యీరాజుం గడదే 

శ్చితిమా నిక్కముగ మనకుం గ న్యాకుబ్ద రాజ్యము లభించును, పట్ట 

ముం జేరినవీదప నక్క_డివిషయములు చక్క_పజుచు భారము నాది, 
ఇట్లుచే ముటవలన మనకీ కష్టములన్నియు నణగి రాజభోగములు (పా ప్ప 
ములుగా(గలవ్ర,. నామాట కాదనక యిందున కొడ.బడుంయు మో 

రతనికి, టోడ్పడకుండిన జూలు, నే స్వయముగ నతని, గడముట్టిం చెద, 



172 రాణీనంయు క, 

సూరిందులకు సమ్మతింపనిచో మనము పడవలసనినశాధలకు మితియుం 

డదు. కాన నాలోచించుకొనులి డన వారుమువ్వురు మొగ ములు 

చూచుకొనుచు శారా! వీని దుశ్చింతు యని తలపోయం గడణిరి, 

అంత మరల భట్టు “మా రూరక ముగములు మాచుకొనుటవలన నేమి 

(పయోజనము + మినమిపష్వుకు కొంచె మించుమించుగ, గ న్యాకుబ్బముం 

జేర వచ్చినాము, ఆపట్టణ మిచ్చటకు నై దారామడలకంకు యెక్కువ 

లేదా,పురము చేరినవిదపనతనిజంపుటమనతరముకాదు. ఆకార్యమిటునం 

టిస్టలమం బేజరణీ యెడలం బులి యెత్తుకొని పోయినదనిగాని రణముననే 
మృతినొందినాండని గాని చెప్పి పౌరుల నెమ్మదిపజిచగలము , కావున 

చదోయొక టి రణ జేసికొని నాశోవచింపులి డన వారుమువ్వురు 

శేపాలోచించి చెప్పెదమనిరి, తరువాతే జయచందుందు వచ్చుటచే 

నా(టికాపసంగ మావి వేసిరి. 

ఆ మెటునా౭కు భట్టు స్నాన మొనరింప నక్క_డికిం గొంచెము 

దూరమున నున్న నొక సెలమేటికి? భోయియుండ మైచ్చసేవకులు 

రాజుదగ్గణు శీ తెంచి “రాజేందా! మిారింత కాలము మోాభట్లు నెట్టు 

నమ్మి యుంచుకొంటిరో . యూహింపంజూలకున్నా ము. వీంయ. మిమ్ము 

గడతేర్చి క న్యాకుబ్బము నేలం దలంవుం గలిగి మున్నాండు, నిన్న మీరా 

వల కేగియున్న సమయమున నతే(కు మావద్దకు నచ్చి మము జంప 

ముయ్ముగగూడ సహాయపడవలసినదని కోరినాయు. అన జయచం దుండు 

వారి వాక్యముల విశ్వసింపక “మోరు చెప్తునదంతయు నా కాశ్చర్యముగ 

నున్నది” అనెను, అత్తరి వారు మువ్వురు “ రాజా మోకతని యెడంగలో 

చిరపరిచయమున నిట్లనెదరుకాన కావలయునన్న నిష్పూ డతండు వచ్చు 

లోపల - నాపొదరింట దాగి యుంకుండు, మాకందణకు జరుగు, 

సంభాషణ విందురుగాక “" యసిరి అందుల కతం౭డును సమ్మ 

థించిపోయి పొదరింట దాగియుండెను, అంత నొంతసేప టికి భట్టు 
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చనుదెంచి జయచందుం డెక్కడ నని యడుగ నవతలకు వెళ్లిరని 
వారు చెక్సిరి. అ త్రరిమరల “చే నిన్నమిీళోముచ్చటించిన దాిం 

గూర్చి యేమిశోసిలి.”రన నామువ్వురు “ అయ్యా ! రాజ్యమువచ్చు 

నన్న సంతోషము మాకునుగలదు కాని మమ్ముంలోమీంచువారి 

యెడ నట్టిదోోహంబు. గావింప మామవంబులు జంకు చున్న వి. మజియు 

నావిషయ మై తల(చుకొన్న పుడెల్ల మితి లేనిభయము గలుగుచున్న” దని 

వచించిరి. అందుల కతండు “ మగు వట్టి తేలివితక్కువవారుగం గన్పిం 

చుచున్నారు. మనలం బోమించువారని యభిమానము పెట్టుకున్న చో 

మన మొక్క_నాంటికి న్యెంజూలము. అయినంతవణఅకు మునకు సౌఖ్యము 

కలుగు మార్లము చూచుకొనవలయుయగాని రాజనితలంచి యూరకున్న 

చో మన మేనాంటికీ బాగుపడ(జూలముః నేను మొదటినుండి యింతన 

తకు గావించుచున్న వానివిన్నచో మీారెంతైన నాశ్చర్యపడుదురు. 

నాకు బుద్ధివచ్చినప్పటినుండి రాజ్యము సంపాదింపవ లెనన్న కోరికను 

మనన్బునం బెట్టుకొని సాధ్యమైనన్ని క్యు టలం బన్ను చున్నాండంగాని 

యింతవజ కాళోరిక సఫలము గాలేదుం పుడు మంచి తగుణము 

దొటికినది, ఈసమయమును జెడంగొట్టుళాంటిచూ బి(కమనకు వేరొం 

డు తేరువ్రులేదు. కావున మీ “ర శ్రయన్నంజూలు, ఒక్కక్షణమున 

నే నతని. గడదేర్చైదను. మనము నల్వురముగలిసినటులై న జయచం 

(ని రవాస్యముగం జంపనవసరముండదు. బహీరంగముగ  సెదిరించి 

పోరాడి చంపవచ్చును. నేనింతకుమునువు గోరీమూలమున నా కార్య 

క నెర వేర్చుళొనం దలంచియుంటియణగానసి యతని శే యపజయము 

కల్లీనది. కాన నిప్పు డింత (ప్రయత్నము చేయవలసివచ్చినది. మో శే 

మూతము భయమందనలసిన కారణములేదు. నేను చిన్నతనంబు 

నుండియు. చేసిన వాని జెప్పంబూనినచో నొక పెద్ద (గంథమగును. 

కాన కొంచెము(గ దెల్సెదను, డిల్లీ యందున్న కాలమున నొక వవహ 
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మృదీయునితోం గలిసి చృక్రవర్తియై ననేకములగుం గృుటలంజన్ని లి 

క న్యాకుబ్దము( జేరిన దాది నితని భరతముః బట్టింపం [(బయత్న ముల 

జేయుచున్నాండను ” అనుమాటలు భట్టునోటి వెంట వెడలుట యీ 

తేడవుగ నంతవటకును బెరుగుచున్న కోపము నావుకొని లోపలనున్న 

జయచం దు డిక్ నాప్రకొొన(జాలక “యారా యనుచు దటాలున 

బొదవెడలివచ్చెను, భట్టతనిగాంచిన వెంటనే ని క్చేస్టితుండై యొక్క. 

మాను రయ ఏది తరువాత చప్పున బారిపోవం దలంచి కొన్ని య 

డుంగులువై న చివాలున పెదాఖా౯ బరువె త్తిఃతన చేతిక త్తితో నతసిపా 

దముల తెగంగానైను, భట్టు కెన్వునం శగేకవ చి నేలళొరిగి (పాణముల 

నద లెను దూరముననుండి సూచుచున్న జయచం దం డాదుర్మాప్టున 

కుం దగినళిక్ష యెనదని తలంచుళొనుచు సేవకులంహాడిమురలం. బయన 

మై పోవుచుండెను. నాంటినుండియు జయచందుని మనసంత యు 

మారిపోయెను, 

అంతవఆకు దానుకావించిన యవి వేకవుం గార్యములకుం బళ్చా 

తాప మందంజొ చ్చెను.అన్యాయముగ నీశ్యరభట్టును నమ్మి మోసపో 

యితిగదా యని తలంపసా”నుం అబ్బు పశ్వాత్తాపతస్ర డై తననగర 

మున శేగుచు మార్గమధ్యమున నొక వృకుము క్రింద. విడిసియుండ 

ర్మాతీ రెండుజాముల వేళ గొందజు ఛాటసారు లాశచెట్టు క్రిందికే వచ్చి 

మరియొక వై పునవిడిసి నిట్టూర్పులు విడచుచు* హా! జయచందా ! 

మమ్మందల నరణ్యముల పాలు కావించి పోయితివిగ దూ” యని తనే 

రు నుచ్చరించుచు దఃఖంచు చుండ వారిసమాచారమరయుట క్రై తీ 

మువ్వురు సేవకులశో నెమటశేగి నిలువ వాగుభీతిల్లి “అయ్యో! మన 

కిక్క_డగూడ వ్రుచ్చులదర్శన మయ్యె నౌ యని యణచుచుం బరుగిడ 

బొచ్చిరికాని జయచంద్రుండు వారలనావి “అయ్యా! మీరెవరు? ఏటికి 

ట్లు నుమ్ముగాంచి భయంపడెదరు? మేము మో కేవిధమైన యపకారము 
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చేయుటకురా లేదు. సావకాశ ముగ మోవృతాంతము. దెలియం జేయుల” 

డన * అయ్యా! నిన్నుగాంచిన మా శేవిధమైన భయములేదు కాని 

యీమున్వురం జూడ మాగుం డెలు కొట్టుకొనుచున్నవి మే మోదినము 

సాయంతనమి వటకు సిట్టి వెషముల వారి చెతులలో జిక్కుుబడి చాను 

దవ్పి కన్నులులొట్టపోయి తవ్పించుకొనివచ్చి యిటంచజేరి నాము. ఇక్క 

డం చేరిన వెంటనే మరల ఏరిదర్శనమ య్య(గ దా యని భయమ్ కలిగి 

నది, ఇ తరి స వభయహా సము సిచ్చియు న్నా వు కాన భయమువదలి 

మూావృతాంతము. జె ప్పెదము వినుము, మేమంద అము౮ గన్యాకుబ్దనగ 

వానులము, మారాజగు జయచం దుండు సద్దుణవంతుండే కాని యీ 

శ్వరభట్టను నొకదుర్మార్లునిం జేరదీసి యతనికు టవుమాటలవిని మంచి 

చెడ్డ లాలోచింపక చృకవ ర్లితో వైరముంబెట్టుకొని మాశెన్న రాని క 

స్ట్యముల గ లిగిం చినాండు రాజ్య కార్యధురంధరులును, సద్దుణశిలురును, 

మంటతివురోహితులు నగువినయళిల దేవశ ర లెంత చెప్పినను వినక వార 

ల వెడలంగాొళ్ట వూ రాజు వివేక హీనుండై భట్టు సలహాపకారము మే 

చుర దోడు చేసికొసి చకవ_ర్హిమాదికీ దండె త్తిపోయినాండు. నేంటికి 

వారమురోజుల కిందట జయచం[దుండెక్క. డికో పారిపోయినాండనియు, 

చృకవ_ర్టియు సంయు క్తయు మంణంబునెందిరనియు దెలిసినది, (పజ 

లందటిమెడ సమానభావము గలిగి సక లసద్దుణస మస్టిత యె బరగిన 

సంయుక్త మరణమునకును, నతులత ఫతాపళాలయగు చక్రవర్తి 

గతించుటకును జయచం(దుండె కారకుండుగదా యని పారు లెల్ల రతని 

న నేక గతుల దూషంపసాగిరి, ఎటులెనను రాజుకావ్లున నతనిపోకకు 

నెక వై వన జింతింపసాగిరి, ఇటులుండ వురిసినప్రండుమోద కారముజలి 

నట్లు కుతుబుద్దీనను మవామ్మదీయుండొకండు సేనాపరీవృతుండై వచ్చి 

మానదుర్లమును స్వాధీనముం చేసికొని పొగుల నెల్ల ననేకగతుల ఛాధిం 

ప వమెొంద లడ వానికోరి((జాలక మావలెస యనేకు లిదినజకీ 



క్షే7గ్ర శాణీసంయు క్రీ, 

యడవ్రలపాలెరి. నగరమందలి గొప్పవారంద అజొకటియై వానీ 
దస్షజ కేగి “ మారాజుగారు లేని తరి మోరిట్లువచ్చి య్మాకమిం 

చుళొను టుచితివుగునా ! కావున న్యాయ మాలొచించి 

మోరువెళ్లు డన నవ్వుచు నతడు * మీ రాజుగా రప్పుడే పరలోకగతు 

₹ నారు, (బతికివచ్చినను నతనికి మెము రాజ్యమియ్యము, చక వరి 

నోడించినవీదప జయచం దునిగూడం జంపీ యీ రాజ్యము నీశ్వర భి ట్రున 

కిచ్చునట్టు లతండు మేము నొప్పందము. జేసికొసయుంటిమి. కాన మి 

దారిసి మారుపొండన వారు మజులివచ్చిరి. అంతఃవుర వాను లెల్లరు 

నెక్కిడనె న దలందా చుకొన ర్మాతివళల న నేక మార్త ముల బోంగడం 

గిరి. మేము సిట్లు చనుదెంచితి ” మసి వచింప జయచందదు. డత్యంతల 

జ్ఞ కాంతుం డై విచారమున ముసి(గి “ అయ్యా 1! మోకింక నేవిధమైన 

భయము లేదు, మేమును మోవ లెనే బాటసారులము, మటీయు మిరు 

న్మిదించుతరి నే మేలొ-న కావలియుండెదను, తేల్లవారినవిదప మన 

మజదఠి మెక్క_డకె సం బోవుదము, శేయనింపు” డన వారు నే 

పరుండి నిద్దుర పోయిరి. 

జయచం( దుం డార్మాలి నంతయు. గావలికాచి (పభాతమగు 

సమయంబున నావల శ్రీ కాల్యక రణీయ ముల దీర్చుకొనివచ్చి కూర్రు 

చుండి యుండెను. అంత బాగుగ దెల్లవారినవిదపం బారు లెల్లరు మే 

ల్కొ-ని ఖడ్లపాణియె తమకు గావలిగంహరుచుండియున్న  రాజుం 

గాంచి శోకముప్పొంగ హా! జయచందా యని యొక్క పర్యాయ 
ముగ నతని పాదముల పై, వాలీ5, అ _తరి రాజును దుఃఖమున శిరము 

వంచుకొని “"పారులారా! బెండ, మిమ్మ టడవుల పాలుగావించిన 

కూ/రుడగు ని జయచందుసి పదముల_పె నేల బడెడరు ? అయ్యా | 
మోకు నిలువ సీడయెనను నావురంబున లేగకపోయెగా ” యని వారి 
నో దార్చ లేచి న “అనో! సదు మీ మెంతధన్యుల మైతిమి? 
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ఎన్నాళ్లకు భవదీయదర్శనం బబ్బెను ! రాజచం దా ! మాకును గవా 

నచాసమే చేకూరెనా ? మాగతి యెటులైనం గాసనివ జ అయ్యో! 

వుట్టుభోగంబులగాంచిన రాకుమారు(డ వే ! స్మామాజ్య పాలకుఃడ'వే | 

ఎట్రీయరణ్యంబుల 'వేగించెదవు. హో! దవమా! నివెంతనిర్లయు(డపుక 

మాకును మా రాజునకును గాననమే గతిచేసతివా” యని విలపించు 

చుండ “ అయ్యూ ! నాకు రాజ్యముపోయినదనుచింతి యెంతమాతేము 

లేదుకాని యవినితుండనై వెడలంగొట్టిన నామం తవురోహితు లేమైరో 

యసిదుఃఖము గలుగుచున్న ది. రట్టా! సిప్మ్కూ-రణముగ సిండుసభ వారి 

నవమానపటిచి వెడలంగొట్టెతి. నాహతము గోరువారని తలంపనై తి, 

కూరుండగుభట్టునే నమ్మి తి, అయ్యో ! ఆమహాతు లిప్పుడు నాకంట 

బడిన నే నెంత యెన ధ న్యాత్ముండ నగుదు ” నని చింతించుచు గూరు 

చున్న తరుణమున  మేచ్చసేవకులు మువ్వురు ముందర శకేతెంచి 
cc రాజేం దా ! నీమం|తి వుకోహితులింతవ అకు సౌఖ్యముగ నున్నా 

రు, నీవు వి వేకహీంనుండ వై పారంోలినను వారు నీసవాజగుణము 

నెటింగీియున్నారు కాన భట్టుమూలమున నట్లుకావించితి వనుకొనుచు 

మరల నీన్రు సన్మార్షమునకు రాంబర మేశ్వరు _కార్థించు చునెక వేళ నకి 

మైన న పాయముగ లిగినదోడ్సడ నివెను వెంట నే మెలంగుచున్నా రు. వారే 

యయా వేషము ” లని తమమేచ్చ వేపముల( దీసివై చి వినయశీల దేవశర్మ 

కంచుకులై యెదుట నిలిచిరి, 

అత్తరి జయచం[దునకు గల్లీనసం భ మము వచింప నలవి కాదు, 

మిక్కుటంబుగ విచారమును సంతోషము నుప్పతిల్ల నోటిమాట లేక 

యొక్క. మ్ణకాలము వారివంక నే దృష్టినిగుడించు చు గూరుచుండి 

యుండి వెంటనేలేచి వారిపాదముల పై [వా లెను. ఆసమయమున వార 

నుకాగ ఫూరితులై ఆతని లేవనె త్రి “కాజా! భృత్యులమగు నూ 

23 
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పాదములమైం బకుట నీ కుచితముగాదు, నీవు మగల సన్నార్లమునం 

బడినందులకు నూకు మితి లేని సంతసము కలుగుచున్నది. గతించిన 

దానికి వగచిన నేమ్మిపయోజనము, పోయిన రాజ్యము మనకు మరల 

రా నేరదుః దుర్శ్మార్లుడగు నీశ్వర భట్టు మనలకిట్టిగతి గలుగంజేసి నాండు 

కాని” మ్మని పారులవంకకుం దిరిగి “అయ్యా! మిరిప్పుడెక్క డి శేగ 

బయనమైతి” రని యడుగ “ధీమంతులారా! మే మీయరణ్యములందే 

వసింప వచ్చినాము. వపురము( జేరబోయినను మవాన్ముదీయులపో రే 

గదా! అట్లుకాని యెడల మో రెట్లు చెప్పీననట్లు నడు చుకొన. గలవారి 

మని పౌరులు వచించిరి. అత్తరి వారితో దేవశర్మ “పారులా ఠా! మన 

మందఆఅము నడవులయం దే పసీంపవలసినవార మైనను వేరువేరు కాన 

లందుం (ద త్యేకముగ నుండందగినవార మేకాని యొకటిగం గలిసియిండు 

టకు మాత్రము వలనుపడదు, అనేకు లొక్కచోీటం గూడియుండు 

నప్పుడు వేర్వేరు పనులమోాద( బలు పచేశ ములకు బోేవలసివచ్చును, 

మన మెంతరవాస్య( ప్రదేశమున వాసమువయుచున్నను (గహచారము 

బాలక మనలో నెక్క-(డు శా తవులకంట బడుట సంభవిం చెనేని 

వారెన్ని కప్టములనై నంబడి గుట్టుక ని పెట్ట మనల నందజ వధింతురుం 

కావున మేము నల్వుర మెక్క-డకెనం బోయెదను- మారు మజీయొక 

(త వనుబొంొడన సమ ్మతించి జయచందు(డు మొదలగువారలరకు నమ 

సతు లొనరించి పౌరులు తమదారింబోయిరి. అనంతరము వారు 

నల్వు రక్కడకు. గొంతదూరమందున్న నాకళెండదరి కేగి యచ్చోట 

నొకరవాస్యమగు (పదేశమున బర శాలను నిర్మించుకొని యందు నినా 

సము సేయం దొడం/౧రిం 

అనుదినమును జయచం దుండుపడు పరితాపమునకు. బరిమీతి 

'శీకుంజెను, జేవశ ర్మాదుల కతసనో జార్చుట దుర టముగడోంచు చు 
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డెను. ఇటులుండ్ నెక నాడు మంతీ వుకోహితభ త్యులు మువ్వురు: 

(బభాత కాలమున లేచి వాడుక[పకారము నిత్యకృత్యముల నెర వేర్చుకా 

నుటకు. గొండదిగువనున్న సెలయేటివద్దకు వెళ్ళిరి అంతనొంత సేవు 

నకు జయచం[ దండు మేల్కాంచి యొంటరిగ నున్నందున. దలంవుల 

న్నియు మనన్సునకురా “హా! నేనంత కూరకర్ముండను? నొ కాయో 

శరభ శ్లైక్క-డేదాపరించక అయ్యో! నిక్క మైనమ్మి తుండనినమ్మతింగాని 

నాకింత | దోవాము గావించువాండని కలనైనం దలంచితినా? సర్భ 

మునకు. బాలుపోసి సపెంచునట్లు వానిం బోవీ.0చితి. దైవమా! 

న్నాపజలకందజకు నిలువ నీడలేక చేసి యడవులపాలు కావించితి వా? 

ఇంశ నేను జీవించి యేమి ప్రయోజనము 2 రాజ్య మాపోయె. బంధు వ్ర 

లానశించిరి, (వీయతనూజయా మరణిం చెనాకు గష్టములుక బ్రన యెడం 

దోడ్పడి రఖీంపయగలవాఃడని తలంపక నిప్కా_రణముగ నతిధీమంతుండగు 

జామాతతో చె రముబెట్టు కొంటి.తుదకత(డును నాశనమయ్యె. వో! 

వీయకుమారీ! సంయుకా ! సీవచనంబు లెంతయాదరణీయము లీ ! 

అమ్మా! తం డినని దయదలంపకనన్న ప్ఫుజే చంపియుండిన నింత కానేర 

దుగదా! నుగుణగణస మేతవగు నిన్ను దిరస్కారము గావించి యింత 

దెచ్చుశొంటి, తల్లీ! అప్పటికి నీవచననుభాధారలు విసతుల్యము లై 

యా[కూరునివిష వాక్యము లే యమృతో పమానముల య్యె. అయ్యో! 

నీవెంతపరితవీంచి యుంటివోగదా? నేను నిన్న ంతనీచముగ నొవ్య నాడి 

నను న్మాపెం గిన్కబూనక నిమరణకాలంబున నాతోం జెప్పంబంవీన 

వాక్యము లెంతశ్లాఘాప్మాతములు! అమ్మా! నీవన్నట్లు నాకు గహన 

సంవాసమే |పా_ప్తమైనది, హా! జామాతా! చృక్రవ ర్ట! నీవు నన్ను 

కన్యాకుబ్బనగ రవుముట్టడియప్పుడే యేల చంపవై తివి! అయ్యా!తల(చు 

కొన్నశొలంది నా కడుపు తబుగుకొనిపోవుచాన్నది. ఛీ! జయచంద్ర 
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హొతేశో! మాతృదేశ ఘాతకుండవగు నీవింకను [బతికీియుండ సెం చెద వా? 

పోయియిప్పుడే యెక్క_డనై న మృతినొందరాదా' యని తన్ను దాన 

దూషేంచుకొనుచు మిక్కు_టమైన శోకమునం దనఖడ్లముగై కొని కొండ 
యావల్మిపక్కకుదిగెను. అక్కడ( గొందజు వుణ్యాంగనలు “హః జయ 

చంచా! మావంటి మానవతులశేల్ల భరింపశక్య ముగాని య వాచిక 

ములగు నిక్క-ట్టుల( గలుగంజేసి పోయితివిదాి యని రోదనములుచే 

యు దు గాష్టముల బేళ్చుళాని వానికి నిప్పంటించుకొని _పెయగుండి 

చచ్చుచుండిరి. జయచందుండాదారుణకృత్యముల నవలోకించి విభిన్న 

చేతన్కు.(డై కర్ట్ సొధ్వీమతేల్లులా రా! పూజనీయంబగు పరలోకంబున 

శేగుచుబాపాత్సుడయగు జయచందదుని చీళేల యుచ్చరిం చెదరు! అయ్య 

య్యా! మికిట్టిపాటుగల్లం జేసిన యాదు ర్మార్టుండుగూడం జావంబోవు 

చున్నాంకు సూక ందటుకు స్వస్థత జేకూరు కాక” యని ఖడ్దముతో 

బొడుచుకొని తనమి తులదలంచుళెనుచుం (బాణముల వద లెను, 

అంత నట స్నానములొనరింపబోయిన వారు తిరిగివచ్చిపర్భ శాల 

యందు రాజులేకుంకుటచే ననుమానగస్తులై యతనివెదకుటకు 

మువ్వురు మూంక్కుశోవలబోయిరి. అందు చేవశర  రాజుపడియున్న వై 

వున గి తగులంబడు చున్న కాష్టముల(గాంచి విస్మితుండై' కాంచె 

మనతీలికిబోయి చేతిఖడ్దము కంఠమున (గుచ్చుకొనియుండ విగతజీవుం 

శై పడియున్న యతేనిగాంచి వో యని మతిదవ్పిపోయినవాండై కళే 
బరముమాందబడి “హా! సార్వభౌమా: హా!జయచం దా! మమ్మాంచఆ 

మోసము గావించిపోయితివా! ఓ! ఆర్యావ_ర్హమా! నీకు _బేమాస్ప 

దులిగు రాజులెల్లరు నశించిరికదా? ఇక నీగతియేమగు * నని 

నిలవీంచుచు నాఖడ్డము లాగుకొని దానిజోనే పొడుచుకొని తా 

నును మరణంబునొం చెను అంత ళొంతతడన్రనకు నిన యళ్లీలు, 



ముప్పదియొకటవ  పకరణము. tt 
(UU 

ఊతెంచి' రెంకుక శేబరములజూచి శోకమున “ వో! ఇది రీంమినేను 

నిక్క-ముగ నావారికళేబరములం జూచుచున్నానా? లేక నాశేమెన భ 

మ చేకూరినదా! హా! జయచంచా ! నీకీదుర్భరణం'చేలక క్రై! వ! 
నెచ్చెలీ ! 'జేవశర్శా! ఇప్పుడేకదా మమ్మటుబంపి నీ విటువచ్చిలివి? 

ఇంతలో నింతఘారమా ! హా! సీవు యమునంబడిన నాటంగోలె 

శేటివఆకు గావించిన క ఎ్రల్టుముల౯డెల్పి యవి మనజయచం దునకుం 

దెల్బనే తెంచితిమిగ దా? కట్టా! సీసావాసకృత్వ్య ముల బరలోకమందైన నె 

తీగించెదణగాక యని పోయితివా! నేనుమ్మాత మేలవినకుండవలయు. 

ఇదిగో నేనును వచ్చుచున్నా(డి నని తనదగ్గజునున్నక ర్రిశోబొడు చు 

కాని (పాణములవద లెను.కొంతతడవునకుం గంచుకి చనుదెంచి మూండు 

శవముల పీశీంచి భఇయోపేతుండై కోదన సేయుచు నట మండుచున్న 

యొక కాష్ట్రముపెకురికి మృతుండయ్యెను. అంట డిల్లీ నగరమందున్న 

మంజరి జరిగిన వా_ర్తలన్నియు వీన్న వెంటనే దుర్లముందున్న సేనను గో 

రీని నెదురింపం బంకి యనంతగము వురమునంగల యంగనల నెల రావిం 

చి వారిణో “పాథ్యీమతల్లులా రా ! కన్న విడ్డలంబ లె మనల బోషీంచు 

చువచ్చిన రాజదంపతు లికువురు మృతినొందినవిదప మనముజీవించి 

యున్న (పయోజనంబేమి ? మటియు గోరీ మనవురంబున శేతెంచుచు 

న్నాండంట. న్లుచ్చుల చే జ్మితహింసపకుటకన్న వేరుమార్షముల మృతి 

నెందుటమేలు? అదియుంగాక న్నాపియసఖయగు సంయు క్షతాను మర 

ణించు తరుణమున “చెలీ ! మంజరీ! ఒకవేళ నానాధున కపజయంబె 

న డిల్రీవ్రుర కాంతల మానభంగముగాకుండ రకీంచుభారము నీదేనుమిా 

యని సందేశమంపియున్నది. ఇ_త్తరి మిమ్ముట్లు రక్షీంప నాకు వేరొం 

డువెరన్రుగన్సించుట లేదు. గోరీ వచ్చులోపలం జితులం 'బేర్చుళొని య 

గ్నినిడుకొని వానిమైం బడీ మృతినెంది మీమ ర్యాదలం గాపాడుకొ 



192 శాణీనంయా క, 

నులి డన నందణు శోశాకాంతలై య్యాకందననుల జేయుచు నుంజ 
రి దచారిజాూప దామును [బాణముల బాసి స్వస్థత నొందిరి. నులాః- 

మవామ్మద్ గోరీయు దన్నె దురింపవచ్చిన సేనల నవలీలనుక్కడించి రాజ 
ధానిం జేరి దుర్షవు(దలువులు తెరువంబడియుంటచే నేయాటంకములు లేగ 

లోపల (బవేశించి వురమున నెక్కడంజూచినను భస గ్ర రాశులుంట కా 

శ్చృర్యకలితుండై యార్య కాంతల సాహసమునకు మెచ్చుకొనుచు నన్నిక 

డల చాగుసేయించి మహమ్మదీయ రాజ్యము స్థావించెను, 

సంపూర్ణ ము. 



వీశ్రయమునకు సిద్ధము! వీక్రయమునకు సిద్ధముళ 

ఓం 

విల రుపారపకాళ ము “౫ 
OO) 

రాణీసంయు క్రయను నవల గంథక _ర్హగారగు 

ప్రై వేలాల నుబ్బారావుగారిచే తెనుగున _వాయంఖడినదిం 

అన్ని విధములయిన సంఘసంస్క-రణోద్యమములకు తోడుపడుట 

యందు ఇంతటియుసయోగక ర మైన (గ0థము ఇంతవజరకు 

తెనుగులో లేదు, 

ఇందు రెండు పకరణములు కలవు, మొదటిదగు (టబన్నాచర్య 

(పకరణమందు మనుజులు విద్యాభ్యాసము సిమి తము ఎంతకాలము 

వకు వయేవిధుల ననుసరించి యెబ్లునడచికొనవలసినదియు |వాయబ 

డియున్న ది. వేదాది ళా స్ర్రముల వినుటకు నైన నర్షులుకారని పాతాళము 

నకు అణగ దొక్క- బడిన స్రీ ఛూదాది సమ స్పమానవ మ్మాతులకు 

ఉపనయనాధి కారము, వెదాథ్యయ నాధి కారము నుండినటుల అనేక 

స ్రఫతులనుండి (పామాణమి లందు బేర్కొనబడినవి, రెండవదియగు 

గృహ స్టాశమ (పకరణమిందు వివాహానంతరము దంపతులు పాలింప 

వలసిన అత్యు త్రమములెన విధులంగూర్చి విప్రులముగ (వాయబడి 

యున్న ది, 450 వుటలుండును ఖరీదు రు 1.4.0 

వలయునారు?._.... 

Ap వ్, క లమ్మైజీరావు; 

గుంటూరు, 



అదణు చదువుచు న్నారు! మీ కేలదదవరు! 

పాదు పాడు ఫుంబునంలు ఆ బె వుం బు శ్వ 
ఆనగాెనీమి? 

నిడుద వ్రాలునుండ పతివారమున కొకటి చొ! మూడుమాస 

ములకు. బండెండు చిన్నగంథము లిటివే (1) నవల (2) గీతము 
(8) చర్మి తము (4) కథలు మొదలగునవి [_పకటింపండుచుండును, ఈ 

అణా గంథమాల వుష్పముల శే స్ట (వొద్దువాడువుబువ్వులని పేరు” 
ఇందు 

1 జగన్నాధమూర్తి (వచ్చితిక ధ)* 0 1 0 

జ నుభావిణి (బంకించందుని నవల) 0 1 0 

8 మాళీవిక (చమత్కా_ర రచనము) ౧౨1 0 

డీ యతిక్షిబతి (రభీందుని నవల) 0 10 
ర మంజువాణి (చక్కని చిన్ని నవల) 0 10 

6 ఇందిర (ఉన్న తపారిణోషికమునమెందిన కరుణా 
రసపూరితమగు నవల) - 0 1 0 

7 జలజమాలిక ((పభాతకుసుమము) ౧10 
ర బసివి'రెడ్డి (ఆంధవ ర్హక శేఖరునిచరిత) 0 10 
9 పారిజాతము (పార్వతీశ్వర ప్రసాదము) (౧10 

10 చం్భదవదన (సాంఘకనవలు 0 1 0 

11 భానుమతి (శాంతరస సమంజసమగు సంస్కృతే 
౧ 1 0 నాటక క థాసారను) 

12 తిరుమల (చర్మితవిషయక మగు నవల 0 1 0 

అను మొదటి 12 | గంధములు సిద్దముగానున్న వి. 

మాదిరి వున్తుక ముగోరువారు రెండణాలబి శ్లలనుపంపవ లెను, 

ఈ వొద్దుపాడువుం బువ్వులకు ఇాళ్యతచంచాదారులుగ నుండ 

గోరువారికి మూడునెలలకొక సారి పం డెండు గంథములుగల సంవ్రట 

మును వ, వి ఖర్చులు మేమేభరించి 0౦-12.0 లకు మా[తమే 

సంేపెదము. వలయువార్వు..._ సాహిత్య సమితి 

నిడదవోలు, 

కృష్ణాజిల్లా 












